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โรงเรี ยนกัลยาณี ศรี ธรรมราช ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ สอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์
(๔๓.๒๑.๑๕.๐๐ ) ตามรายการ ดังนี้
คอมพิวเตอร์(43.21.15.00 )
จานวน
๕๑ เครื่ อง
ซึ่ งพัสดุที่จะเช่านี้ ตอ้ งเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทนั ที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกาหนดไว้ในเอกสาร สอบราคา ฉบับนี้ โดยมีขอ้ แนะนา และข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสาร สอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาเช่า
๑.๔ แบบหนังสื อค้ าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒
๒. คุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคา
๒.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ สอบราคาเช่า
๒.๒ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสัง่ ให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ

๒.๓ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบ
ราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๕
๒.๔ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๒.๕ ผูเ้ สนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเช่าของกรม
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบ
เสนอราคาเป็ น ๒ ส่ วน คือ
๓.๑ ส่ วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ผเู้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุน้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสื อรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม และบัญชีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่ พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ น้ ส่ วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของ
การเข้าร่ วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุคคลธรรมดาที่
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิ ติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) หนังสื อแสดงหลักฐานทางการเงิน สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์ สาเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นสอบราคาพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑)
๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรื อแบบรู ปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๒) หนังสื อมอบอานาจซึ่ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผเู้ สนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นสอบราคาพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสาร สอบราคา นี้ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้ นและจะต้องกรอกข้อความให้ถกู ต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจน จานวนเงินที่
เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรื อแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ดว้ ยทุกแห่ ง
๔.๒ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรื อราคาต่อหน่วยและหรื อต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสาคัญ โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้ นซึ่ งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้ง
ปวง จนกระทัง่ ส่ งมอบพัสดุให้ ณ โรงเรี ยนกัลยาณี ศรี ธรรมราช
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วนั เปิ ดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่ งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาเช่า
๔.๔ ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่ งแคตตาล็อก และหรื อแบบรู ปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ สอบ
ราคาเช่าคอมพิวเตอร์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรมจะยึดไว้เป็ นเอกสาร
ของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็ นสาเนารู ปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผู้
มีอานาจ ทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการผลการสอบราคา มีความประสงค์จะขอดูตน้ ฉบับ
แค็ตตาล็อกผูเ้ สนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการผลการสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่ งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จานวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรื อ
ประกอบการพิจารณาและหรื อประกอบสัญญา ทั้งนี้ กรมจะไม่รับผิดชอบในความเสี ยหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตวั อย่าง
ดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรื อไม่ใช้แล้ว กรมจะคืนให้แก่ผเู ้ สนอราคา
๔.๖ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ถี่ถว้ นและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสี ยก่อนที่ จะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบ
ราคา
๔.๗ ผูเ้ สนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึ กซองเรี ยบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์ (๔๓.๒๑.๑๕.๐๐ ) โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตาม
เอกสาร สอบราคา เลขที่ ๑๑/๒๕๖๐" ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน
๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรี ยนกัลยาณี ศรี ธรรมราช
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซอง สอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคา โดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็ นผูเ้ สนอราคาที่ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศ สอบ
ราคา หรื อไม่ และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิ ดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา ก่อนหรื อในขณะที่มีการเปิ ดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผเู ้ สนอราคากระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และกรม
จะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้วา่ ผูเ้ สนอราคารายนั้น
เป็ นผูท้ ี่ ให้ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผูเ้ สนอราคาที่ถกู ตัดรายชื่อออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา เพราะเหตุเป็ นผูเ้ สนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์คาสัง่ ดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วนั ที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็ นที่สุด
คณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา จะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ โรงเรี ยนกัลยาณี ศรี ธรรมราช ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็ น
ต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิ ดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและ
ในกรณี ที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอ
ราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้ว จะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิ ดซอง
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์ และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสิ นด้วย ราคารวม
๕.๒ หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถกู ต้องตามข้อ ๒ หรื อยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรื อยื่นซอง สอบราคา ไม่ถกู ต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิ ดซอง สอบ
ราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อผิดพลาด
ไปจากเงื่อนไขของเอกสาร สอบราคา ในส่ วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็ น
ประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น
๕.๓ กรมสงวนสิ ทธิ์ ไม่พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่ อผูเ้ สนอราคารายนั้น ในบัญชีผรู้ ับเอกสาร สอบราคา หรื อในหลักฐานการรับ
เอกสาร สอบราคา ของกรม

(๒) ไม่กรอกชื่อนิ ติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรื อลงลายมือชื่ อผูเ้ สนอราคาอย่างหนึ่ งอย่าง
ใด หรื อทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสาร สอบราคา ที่เป็ น
สาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตัดสิ นการ สอบราคา หรื อในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคาหรื อกรม มี
สิ ทธิ์ ให้ผเู ้ สนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่
จะไม่รับราคา หรื อไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
๕.๕ กรมทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาต่าสุ ด หรื อราคาหนึ่ งราคาใดหรื อราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได้ และอาจพิจารณาเลือกเช่าในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิกการ สอบ
ราคา โดยไม่พิจารณาเช่าเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็ นสาคัญ และให้ถือว่าการ
ตัดสิ นของกรมเป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการ สอบ
ราคา และลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็ นผูท้ ิ้งงาน ไม่วา่ จะเป็ นผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่กต็ าม หากมีเหตุที่
เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรื อนิ ติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็ นต้น
๕.๖ ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังจากการเปิ ดซองสอบราคาว่า ผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๗ เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคาราย
อื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรม ตามข้อ ๑.๕ กรมมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศ
รายชื่อตามข้อ ๔.๗ และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ิ้งงาน
ในกรณี น้ ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดาเนิ นการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้
๖. การทาสัญญาเช่ า
๖.๑ ในกรณี ที่ผชู้ นะการ สอบราคา สามารถส่ งมอบสิ่ งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการของทาง
ราชการนับแต่วนั ที่ทาข้อตกลงเช่า กรมจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อแทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดัง
ระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณี ผชู้ นะการสอบราคา ไม่สามารถส่ งมอบสิ่ งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการของทาง
ราชการ หรื อกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อตามข้อ ๖.๑ ผูช้ นะการ สอบราคา จะต้องทาสัญญา
เช่า ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกรมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกัน

สัญญา เป็ นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่ งของที่ สอบราคาได้ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่ งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสัง่ จ่ายให้แก่กรม โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรื อก่อนหน้านั้นไม่
เกิน ๓ วัน ทาการ
(๓) หนังสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๑)
(๔) หนังสื อค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย หรื อบริ ษทั
เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุรกิจ
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ซึ่ งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผชู้ นะการ สอบราคา (ผูใ้ ห้
เช่า) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาเช่าแล้ว
๗. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาเช่าข้อ ๙ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาเช่าพัสดุต่อวัน
๘. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการ สอบราคา ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทาสัญญาเช่าตามแบบดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุ ดบกพร่ องของสิ่ งของที่ให้เช่าที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่นอ้ ย
กว่า ๓ ปี นับถัดจากวันที่ผเู ้ ช่ารับมอบ โดยผูใ้ ห้เช่าต้องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิม
ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง
๙. ข้ อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
๙.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการ เช่า ครั้งนี้ ได้มาจาก เช่า ครั้งนี้ ได้มาจาก รายได้สถานศึกษา
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมตั ิเงินค่าพัสดุจาก รายได้
สถานศึกษา แล้วเท่านั้น
๙.๒ เมื่อกรมได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูใ้ ห้เช่า และได้ตกลงเช่าสิ่ งของตาม สอบราคา
เช่า แล้วถ้าผูใ้ ห้เช่าจะต้องสั่งหรื อนาสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรื อใน
เส้นทางที่ มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศ
กาหนด ผูเ้ สนอราคาซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้เช่าจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสัง่ หรื อนาสิ่ งของที่ ให้เช่าดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วนั ที่ ผใู ้ ห้เช่าสัง่ หรื อซื้ อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ให้เช่าดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่ มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรื อไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่ งของนั้นโดยเรื ออื่นที่ มิใช่เรื อ
ไทย ซึ่ งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่น
(๓) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผูใ้ ห้เช่าจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี
๙.๓ ผูเ้ สนอราคาซึ่ งกรมได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ กรมอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ
๙.๔ กรมสงวนสิ ทธิ์ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรื อข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็ นไปตามความเห็น
ของสานักงานอัยการสูงสุ ด (ถ้ามี)

โรงเรี ยนกัลยาณี ศรี ธรรมราช
๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

