
เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขท่ี   ๑ /๒๕๖๐ 

การซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 

ตามประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต 

ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี       

ลงวันท่ี  ๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  

                                      ............................................                            
                                                                         

                   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครนิทร ภูเก็ต ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา   "โรงเรียน"   มีความ

ประสงค จะสอบราคาซื้อครุภัณฑสงเสรมิทักษะกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการงานอาชีพ ดังตอไปน้ี 

 ๑. กลองใหญเบสดรมั  ขนาด ๑๘”  จํานวน  ๑ เครื่อง 

 ๒. กลองใหญเบสดรมั  ขนาด ๒๐”   จํานวน  ๑ เครื่อง 

 ๓. กลองใหญเบสดรมั  ขนาด ๒๒”   จํานวน  ๑ เครื่อง 

 ๔. กลองใหญเบสดรมั  ขนาด ๒๔”   จํานวน  ๑ เครื่อง 

 ๕. กลองใหญเบสดรมั  ขนาด ๒๖”   จํานวน  ๑ เครื่อง 

 ๖. กลองสแนร  จํานวน  ๓ เครื่อง 

 ๗.  กลองซกิทอม  จํานวน  ๒ เครื่อง 

       ซึ่งพสัดุทีจ่ะซื้อน้ีตองเปนของแท  ของใหม  ไมเคยใชงานมากอน  ไมเปนของเกาเก็บ  อยูในสภาพทีจ่ะ

ใชงานไดทันทีและมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับน้ี  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด 

ดังตอไปน้ี 

๑.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา                                        

         ๑.๑  แบบหนังสอืมอบอํานาจ                                          

         ๑.๒  แบบใบเสนอราคา                                              

         ๑.๓  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ            

         ๑.๔  แบบสัญญาซื้อขาย                                                 

         ๑.๕  แบบหนังสอืคํ้าประกันสญัญา                                            

         ๑.๖  แบบบัญชีรายการเอกสาร   

๒.   คุณสมบัติของผูเสนอราคา                                                   

 ๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมอีาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื้อ 

       ๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 

หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

       ๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกบัผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือไมเปน

ผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  

 

/๒.๔ ผูเสนอราคา 
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       ๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรบัเอกสทิธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ

ผูเสนอราคาไดมีคําสัง่ใหสละสทิธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน    

๓.  หลักฐานการเสนอราคา                                

       ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซองใบเสนอราคาเปน 

๒ สวน คือ 

๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมเีอกสารดังตอไปน้ี 

           (๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

                (ก) หางหุนสวนสามญัหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชี

รายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                (ข) บริษัทจํากัดหรอืบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือ

บริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

            (๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืนสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปน

หุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง     

  (๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหย่ืนสําเนาสัญญาของการเขารวมคา 

สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบคุคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ให

ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหย่ืนเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 

            (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) 

            (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับซองใบเสนอราคา  

         ๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

            (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

   (๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นลง

นามในใบเสนอราคาแทน 

  (๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับซองใบเสนอราคา  

๔.   การยื่นซองสอบราคา                                                  

 ๔.๑  ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาน้ีโดยไมมเีงื่อนไขใดๆทัง้สิ้นและ 

จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือช่ือผูเสนอราคาใหชัดเจน  จํานวนเงินทีเ่สนอจะตองระบุตรงกันทัง้ 

ตัวเลขและตัวหนังสอืโดยไมมีการขูดลบหรือการแกไข  หากมีการขูดลบ  ตก เติม แกไข   เปลี่ยนแปลงจะตองลง 

ลายมือช่ือผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถาม)ี  กํากับไวดวยทุกแหง    

 

/๔.๒ ผูเสนอราคา… 



- ๓ - 

        ๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือ

ราคาตอหนวยและหรอืตอรายการตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทัง้น้ีราคารวมทีเ่สนอจะตอง

ตรงกันทัง้ตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสอืไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ       โดยคิดราคารวม

ทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิม่ภาษีอากรอื่น  คาขนสง  คาจดทะเบียน  และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวงจนกระทัง่สงมอบ

พัสดุให   ณ โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต                                         

         ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๓๐  วันนับแตวันเปดซองสอบราคาโดยภายในกําหนด

ยืนราคาผูเสนอราคาตองรบัผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได                     

๔.๓   ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพสัดุ  ไมเกิน ๗ วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

       ๔.๔   ผูเสนอราคาจะตองสงแคดตาล็อก และหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง

คอมพิวเตอรแบบเคลื่อนที่พรอมใบเสนอราคาเพือ่ประกอบการพิจารณา หลกัฐานดังกลาวน้ีโรงเรียนจะยึดไวเปน

เอกสารของทางราชการ 

สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา  หากเปนสําเนารปูถายผูเสนอราคาจะตองรับรองสําเนาถูกตองหาก

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคดตาล็อก  ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบบัมาให

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบ  ภายใน  ๓ วัน 

๔.๕  ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน  ๑  ชุด/๗ รายการ  ในวันและเวลาเปดซอง  เพื่อ

ใชในการตรวจทดลองหรอืประกอบการพิจารณา  และหรอืประกอบสัญญา  ทั้งน้ี  โรงเรียนจะไมรบัผิดชอบในความ

เสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนแกตัวอยางดังกลาว  ตัวอยางที่เหลอืหรือไมใชแลว  โรงเรียนจะคืนใหแกผูเสนอราคา 

       ๔.๖   กอนย่ืนซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสาร

สอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเงือ่นไขในเอกสารสอบราคา 

        ๔.๗   ผูเสนอราคาจะตองย่ืนซองสอบราคาทีป่ดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการเปด

ซองซือ้ครุภัณฑสงเสรมิทักษะกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการงานอาชีพ โดยระบุไวที่หนาซองวา    “ใบเสนอราคา

ตามเอกสารสอบราคาเลขที่  ๑ /๒๕๖๐ ”    ย่ืนตอเจาหนาที่รับซองในวันที่   ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐   ถึงวันที่   ๑๗  

สิงหาคม  ๒๕๖๐  ระหวางเวลา   ๐๙.๐๐  น.   ถึง   ๑๕.๐๐ น.  ณ หองการเงิน – พัสดุ อาคารสรอยฟา โรงเรียน

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต  เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดย

เด็ดขาด และคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันที่   ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐   ต้ังแตเวลา   

๑๓.๐๐ น. เปนตนไป    ณ การเงิน- พัสดุ อาคารสรอยฟา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต   

         ๔.๘ กรณีผูเสนอราคามอบใหผูอื่นมาย่ืนซองเสนอราคาแทน  ควรมอบอํานาจการตอรองราคาใหกบัผูมาย่ืน

ซองแทนดวย 

๕.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา                                        

 ๕.๑  ในการสอบราคาครั้งน้ี  โรงเรียนจะพจิารณาตัดสินดวย ราคารวม 

 

/๕.๑  ในการสอบ… 
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 ๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒    หรือย่ืนหลกัฐานการเสนอราคาไมถูกตองหรือไม

ครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔  แลว  คณะกรรมการฯ  จะไมรับพจิารณาราคาของผู

เสนอราคารายน้ัน  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรอืผิดหลงเพยีงเลก็นอย หรือทีผ่ิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบ

ราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ   ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอโรงเรียนเทาน้ัน   

         ๕.๓ โรงเรียนสงวนสิทธิไมพจิารณาราคาของผูเสนอราคา   โดยไมมีการผอนผันในกรณี ดังตอไปน้ี                                         

 (๑) ไมกรอกช่ือนิติบุคคล   หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหน่ึงอยางใด หรือ 

ทั้งหมดในใบเสนอราคา  

 (๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนด   ในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญหรือมผีลทํา

ใหเกิดความเสียเปรียบไดเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น      

 (๓) ราคาที่เสนอมกีารขูดลบ  ตก เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือพรอม

ประทับตรา (ถาม)ี 

         ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรอืในการทําสัญญา   คณะกรรมการเปดซองหรือโรงเรียนมสีิทธิใหผูเสนอ

ราคาช้ีแจงขอเท็จจรงิ  สภาพ  ฐานะหรือขอเท็จจรงิอื่นใดทีเ่กี่ยวของกับผูเสนอราคาได  โรงเรียนมีสทิธิที่จะไมรับ 

ราคาหรือไมทําสญัญา  หากหลกัฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

         ๕.๕  โรงเรียนทรงไวซึ่งสทิธิที่จะไมรบัราคาตํ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาทีเ่สนอทั้งหมดก็ไดและอาจ

พิจารณาเลือกซื้อในจํานวนหรอืขนาด  หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม

พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได  สุดแตจะพจิารณา  ทัง้น้ี เพือ่ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสิน

ของ โรงเรียนเปนเด็ดขาด     ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสยีหายใด ๆ มิได      รวมทัง้โรงเรียนจะพจิารณายกเลกิการ

สอบ ราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิง้งานหากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรอืมี

การสม ยอมกันในการเสนอราคา 

๖.  การทําสัญญาซื้อขาย                                                        

         ๖.๑  ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน  ๕  วันทําการของทางราชการ

นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ  โรงเรียนจะพจิารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุใน

ขอ ๑.๓   ก็ได     

         ๖.๒ ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน  ๕  วันทําการของทางราชการ  

หรือเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสอืตามขอ ๖.๑  ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสญัญาซือ้ขายตามแบบ

สัญญาดังระบุในขอ ๑.๔  กับโรงเรียนภายใน  ๕ วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลกัประกันสัญญาเปน 

จํานวนเงินเทากบัรอยละ ๕  ของราคาสิ่งของทีส่อบราคาได  ใหโรงเรียนยึดถือไวในขณะทําสัญญา    โดยใช

หลักประกัน อยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี                         

(๑) เงินสด 

 

/(๒)  เช็คที่ธนาคาร… 



- ๕ - 

 (๒)  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่

ทําสัญญาหรือกอนหนาน้ัน  ไมเกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ  และจะตองเปนเช็คทีผู่รบัเงินไมตองชําระ

คาธรรมเนียมการเรียกเกบ็เงิน 

(๓)    หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสอืคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ 

(๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  บริษัทเงินทุนหรอืบริษัทเงินทุน

หลักทรัพยที่ไดรบัอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของ

ธนาคารแหงประเทศไทยตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕                                         

(๕)   พันธบัตรรัฐบาลไทย                                             

หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕ วัน   นับถัดจากวันทีผู่ชนะการสอบราคา (ผูขาย)  พน

จากขอผกูพันตามสัญญาซื้อขายแลว      

 

๗. อัตราคาปรับ                                                          

        คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ  ๑๐  ใหคิดในอัตรารอยละ  ๐.๒   ตอวัน  

 ๘.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง                                           

        ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรอืทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ แลวแตกรณี  

จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา    ๑    ปนับถัดจาก

วันที่ผูซื้อรับมอบ  โดยผูขายตองรบีจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจง

ความชํารุดบกพรอง     

๙.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ                                       

         ๙.๑  เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครัง้น้ีไดมาจากเงินงบประมาณจากเทศบาลตําบลวิชิต 

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อโรงเรียนไดรบัอนุมัติเงินประจํางวด    หรือไดรับอนุมัติใหใชเงิน

เพิ่มเติมหรือสมทบ หรอืไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงรายการแลวเทาน้ัน 

         ๙.๒  เมื่อโรงเรียนไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแลว   

ถาผูขายจะตองสั่งหรอืนําสิง่ของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางทีม่ีเรือ

ไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซึง่

เปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังน้ี 

              (๑) แจงการสั่งหรอืนําสิง่ของทีซ่ื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การพาณิชยนาวีภายใน  ๗  วัน  นับต้ังแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

 

/(๒) จัดการให… 



- ๖ - 

     (๒) จัดการใหสิ่งของทีซ่ือ้ขายดังกลาว  บรรทกุโดยเรือไทยหรอืเรือทีม่ีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก 

ตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุก

สิ่งของน้ันโดยเรืออื่นทีม่ิใชเรือไทยซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทกุของลงเรืออื่นหรือเปนของที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น  

     (๓)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิช

นาวี 

          ๙.๓  ผูเสนอราคาซึง่โรงเรียนคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดัง

ระบุไวในขอ ๖  โรงเรียนอาจพจิารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น  (ถาม)ี  รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน

ตามระเบียบของทางราชการ 

 ๙.๔ โรงเรียนสงวนสิทธิที่จะแกไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรอืขอกําหนดในแบบสัญญาหรือใหเปนไปตามความเห็น

ของสํานักงานอัยการสงูสุด  (ถาม)ี 

  
 

   

 

 

 

 


