ประกาศโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
เรื่อง หนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สาหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 133 รายการ จานวน 18,112 เล่ม
..............................................................................................
โรงเรี ย นเกษตรสมบู ร ณ์ วิ ท ยาคม มี ค วามประสงค์ จ ะสอบราคาหนั ง สื อ เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 133
รายการ จานวน 18,112 เล่ม ดังนี้
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 20 รายการ รวม 2,924 เล่ม
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 18 รายการ รวม 2,570 เล่ม
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 19 รายการ รวม 2,960 เล่ม
4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 33 รายการ รวม 4,566 เล่ม
5. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 23 รายการ รวม 2,676 เล่ม
6. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 20 รายการ รวม 2,416 เล่ม
ตามรายละเอียดแนบท้ายรายการ ประกาศ
ราคากลางของทางราชการ 1,480,382.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสามร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือ ไม่เป็น
ผู้กระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาในครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับจ่ายหรือ
หลักแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-government procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์
ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

/7.คู่สัญญา...

-27. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินฝากบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกิน สาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้
กาหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม
2560 ในวันและเวลาราชการดังนี้
วันที่ 2 พฤษภาคม ถึง 12 พฤษภาคม 2560 ยื่นซองสอบราคาได้ที่ ฝ่ายอานวยการ
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ยื่นซองสอบราคาได้ที่ ที่ว่าการอาเภอเกษตรสมบูรณ์ ตั้งแต่
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
กาหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
เป็นต้นไป ณ ที่ว่าการอาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายอานวยการ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตั้งแต่
บัดนี้ เป็ นต้นไปถึงวั นที่ 15 พฤษภาคม 2560 ในเวลาราชการโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข 044-869629 , 044-847352
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

(นายสุรัตน์ ธรรมประกอบ)
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/ 2560
การซื้อหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาหรับภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560
จานวน 133 รายการ จานวน 18,112 เล่ม
ตามประกาศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
...................................................................
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ”
มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตาม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาหรับภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 133 รายการ จานวน 18,112 เล่ม ราคากลางของทางราชการ
1,480,382.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสามร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้
ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรง
ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบใบเสนอราคา
1.2 แบบสัญญาซื้อขาย
1.3 แบบหนังสือค้าประกันสัญญา
1.4 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.5 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ ได้รับผลของการสั่งนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ
วั้นประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ
1.4
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
/2.6 บุคคล...

-22.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อ จัด
จ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา
โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุมและ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้
ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้า ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้
ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา
ตามแบบในข้อ 1.5 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล๊อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ
4.4
(2) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอ
ราคามอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา
ตามแบบในข้อ 1.5 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อความให้ ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ เสนอราคา
ให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูด ลบ หรือแก้ไข
/หากมีการ...

-3หากมีการขูด ลบ ตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
กากับไว้ทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว
โดยเสนอราคารวมและหรื อราคาต่ อหน่ ว ย และหรื อต่ อรายการ ตามเงื่ อนไขที่ ระบุ ไว้ ให้ ถู กต้ อง ทั้ ง นี้
ราคารวมที่เสนอ จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือ
เป็ น ส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้ น ซึ่งรวมค่าภาษีมูล ค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบีย น
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคา
มิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 30 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล๊อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้จังหวัดจะยึดไว้เป็น
เอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับแคตตาล๊อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ผู้เสนอราคาจะต้องนา
ต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน 1 วัน
4.5 ก่ อ นยื่ น ซองสอบราคาผู้ เ สนอราคาควรตรวจดู ร่ า งสั ญ ญา รายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา
ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง
ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุหน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา
เลขที่ 1 /2560 กาหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 15
พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการดังนี้
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ยื่นซองสอบราคาได้ที่ ฝ่าย
อานวยการโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ในวันและเวลา
ราชการ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ยื่นซองสอบราคาได้ที่ ที่ว่าการอาเภอเกษตรสมบูรณ์ ตั้งแต่
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย
ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตาม ข้อ 1.4 (1) วันประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
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-4หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่ามีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ 1.4 (2) และ คณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อ ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก และองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยโรงเรียนเกษตรสมบูร ณ์วิทยาคม จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอ
ราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้ เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้ เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ที่ว่าการอาเภอเกษตรสมบูรณ์ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา
เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และ
ในกรณีที่ปลั ดกระทรวงพิจ ารณาเห็ นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์
วิทยาคม จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ ค รบถ้ ว นตาม ข้ อ 3 หรื อ ยื่ น ซองสอบราคาไม่ ถู ก ต้ อ งตาม ข้ อ 4 แล้ ว
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือ
ผิ ด หลงเพี ย งเล็ ก น้ อ ย หรื อ ผิ ด พลาดไปจากเงื่ อ นไขของเอกสารสอบราคาในส่ ว นที่ มิ ใ ช่ ส าระส าคั ญ
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยโรงเรียนเกษตร
สมบูรณ์วิทยาคม เท่านั้น
5.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สงวนสิทธิไม่
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา
หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
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-5(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา
อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคา
ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคา หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจง
ข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดย
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือ
ไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ทรงไว้ซึ่ง
สิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกซื้อใน
จานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อ
เลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญและให้ถือว่าการตัดสินขององค์การ
บริหารส่ว นจังหวัดเป็นอันขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์ การบริหารส่วน
จังหวัด โดยโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้
ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทา
การโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา
แทน เป็นต้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฎข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่
มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาราย
อื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ 1.4 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม มีอานาจที่จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคา ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โดยโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้น เป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้

/6.การทาสัญญา......

-66. การทาสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วัน
นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อขาย องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม จะพิจารณา
จัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ 1.2 ก็ได้
6.2 ในกรณี ที่ผู้ ช นะการสอบราคาไม่ส ามารถส่ งมอบสิ่ งของได้ค รบถ้ ว นภายใน
5 วัน หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม เห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลง
เป็นหนังสือตาม ข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ 1.2
กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละห้า ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ ให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยโรงเรียน
เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม โดยเป็นเช็ค ลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทาง
ราชการ
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้า
ประกันดังระบุใน ข้อ 1.3
(4) หนังสือค้าประกันของบริษทั เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน ข้อ 1.3
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
7. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน
8. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทาสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุ
ในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้ องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่รับแจ้งความชารุดบกพร่อง

/9 ข้อสงวน....

-79. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เงินในการจัดซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม จะเรียกผู้
เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกแล้วมาทาสัญญาต่อเมื่อ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพียงพอแล้ว
9.2 เมื่อองค์การบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด โดยโรงเรียนเกษตรสมบู รณ์วิท ยาคม ได้
คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้ เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรื
อนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคมประกาศกาหนดผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้ขาย
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
ต่อกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ
เว้นแต่เป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้าและ
พาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรือ
อื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ใน ข้อ 6 องค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด โดยโรงเรีย นเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
9.4 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สงวนสิทธิที่
จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้า
มี)
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
2 พฤษภาคม 2560

