
เอกสาร สอบราคาเช่า เลขที่ ๑๑/๒๕๖๐ 
สอบราคาเช่าคอมพวิเตอร์ (๔๓.๒๑.๑๕.๐๐ ) 
ตามประกาศ โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช 

ลงวนัที่ ๙ มถิุนายน ๒๕๖๐ 
...................................................... 

                 โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า "กรม" มีความประสงคจ์ะ สอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์ 
(๔๓.๒๑.๑๕.๐๐ ) ตามรายการ ดงัน้ี  
                  คอมพิวเตอร์(43.21.15.00 ) จ านวน ๕๑   เคร่ือง 
 
ซ่ึงพสัดุท่ีจะเช่าน้ีตอ้งเป็นของแท ้ของใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใชง้านไดท้นัที
และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามก าหนดไวใ้นเอกสาร สอบราคา ฉบบัน้ี โดยมีขอ้แนะน า และขอ้ก าหนด ดงัต่อไปน้ี 
 
                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                        ๑.๑ รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
                        ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                        ๑.๓ แบบสญัญาเช่า 
                        ๑.๔ แบบหนงัสือค ้าประกนั 
                                  (๑) หลกัประกนัสญัญา 
                                  (๒) หลกัประกนัการรับเงินค่าพสัดุล่วงหนา้ 
                        ๑.๕ บทนิยาม 
                                  (๑) ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชนร่์วมกนั 
                                  (๒) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม 
                        ๑.๖ แบบบญัชีเอกสาร 
                                  (๑) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                  (๒) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒  
  
                 ๒. คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา 
                        ๒.๑ ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพให้เช่าพสัดุท่ี สอบราคาเช่า 
                        ๒.๒ ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและไดแ้จง้
เวียนช่ือแลว้ หรือไมเ่ป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสัง่ใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 



                        ๒.๓ ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชนร่์วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศ สอบ
ราคา หรือไมเ่ป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๕ 
                        ๒.๔ ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้
แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นว่านั้น 
                        ๒.๕ ผูเ้สนอราคาตอ้งผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการเช่าของกรม 
 
                 ๓. หลกัฐานการเสนอราคา 
                        ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยื่นมาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา โดยแยกไวน้อกซองใบ
เสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                        ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
                                  (๑) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                             (ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใหย้ื่นส าเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถกูตอ้ง 
                                             (ข) บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั ใหย้ื่นส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม และบญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่ พร้อม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                                  (๒) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ใหย้ื่นส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนของผูน้ั้น ส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน
ของผูเ้ป็นหุน้ส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                                  (๓) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ใหย้ื่นส าเนาสัญญาของ
การเขา้ร่วมคา้ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ี
มิใช่สัญชาติไทย ก็ใหย้ื่นส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลใหย้ื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใ้น (๑) 
                                  (๔) หนงัสือแสดงหลกัฐานทางการเงิน ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์ส าเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                  (๕) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดย้ื่นสอบราคาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ขอ้ ๑.๖ (๑) 
                        ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
                                  (๑) แคตตาลอ็กและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามขอ้ ๔.๔ 
                                  (๒) หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                  (๓) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดย้ื่นสอบราคาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ขอ้ ๑.๖ (๒) 



                 ๔. การเสนอราคา 
                        ๔.๑ ผูเ้สนอราคาตอ้งยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นเอกสาร สอบราคา น้ี โดยไม่มีเง่ือนไข
ใด ๆ ทั้งส้ินและจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้น ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน จ านวนเงินท่ี
เสนอตอ้งระบุตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัอกัษร โดยไมมี่การขดูลบหรือแกไ้ข หากมีการขดูลบ ตก เติม แกไ้ข 
เปล่ียนแปลงจะตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคา พร้อมประทบัตรา (ถา้มี) ก ากบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 
                        ๔.๒ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาใหถู้กตอ้ง ทั้งน้ี ราคารวมท่ี
เสนอจะตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไมต่รงกนัใหถื้อตวัหนงัสือเป็นส าคญั โดยคิด
ราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ทั้ง
ปวง จนกระทัง่ส่งมอบพสัดุให ้ณ  โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช 
                                  ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอก าหนดยืนราคาไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ วนั นบัแต่วนัเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไว ้และจะถอนเสนอราคามิได ้
                        ๔.๓ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพสัดุไม่เกิน ๓๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนามใน
สญัญาเช่า 
                        ๔.๔ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแคตตาลอ็ก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของ สอบ
ราคาเช่าคอมพิวเตอร์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลกัฐานดงักล่าวน้ี กรมจะยึดไวเ้ป็นเอกสาร
ของทางราชการ 
                                  ส าหรับแคตตาลอ็กท่ีแนบใหพิ้จารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผู ้
มีอ  านาจ ท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการผลการสอบราคา มีความประสงคจ์ะขอดูตน้ฉบบั
แคต็ตาลอ็กผูเ้สนอราคาจะตอ้งน าตน้ฉบบัมาใหค้ณะกรรมการผลการสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วนั 
                        ๔.๕ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งตวัอยา่งของพสัดุท่ีเสนอ จ านวน ๑ ชุด เพ่ือใชใ้นการตรวจทดลองหรือ
ประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสญัญา ทั้งน้ี กรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่ตวัอยา่ง
ดงักล่าว ตวัอยา่งท่ีเหลือหรือไม่ใชแ้ลว้ กรมจะคืนใหแ้ก่ผูเ้สนอราคา 
                        ๔.๖ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ
ใหถ่ี้ถว้นและเขา้ใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเง่ือนไขในเอกสาร สอบ
ราคา 
                        ๔.๗ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหนา้ซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์ (๔๓.๒๑.๑๕.๐๐ ) โดยระบุไวท่ี้หนา้ซองวา่ "ใบเสนอราคาตาม
เอกสาร สอบราคา เลขท่ี ๑๑/๒๕๖๐" ยื่นต่อเจา้หนา้ท่ี ในวนัท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวนัท่ี ๑๙ มิถุนายน 
๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช 
                                  เม่ือพน้ก าหนดเวลาย่ืนซอง สอบราคา แลว้จะไมรั่บซอง สอบราคา โดยเดด็ขาด 



                                  คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาแต่ละ
รายวา่เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชนร่์วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนตามขอ้ ๑.๕ (๑) ณ วนัประกาศ สอบ
ราคา หรือไม ่และประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                                  หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา ก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผูเ้สนอราคากระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู ้
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา และประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือก และกรม
จะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูท้ิ้งงาน เวน้แต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉยัไดว้า่ ผูเ้สนอราคารายนั้น
เป็นผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือเป็นประโยชนต่์อการพิจารณาของทางราชการและมิไดเ้ป็นผูริ้เร่ิมใหมี้การกระท าดงักล่าว 
                                   ผูเ้สนอราคาท่ีถกูตดัรายช่ือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา เพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนร่์วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศ สอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการ
ขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวต่อปลดักระทรวงภายใน ๓ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
แจง้จากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวินิจฉยัอุทธรณ์ของปลดักระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
                                  คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการ
คดัเลือกดงักล่าวขา้งตน้ ณ โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช ในวนัท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็น
ตน้ไป 
                                  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคหา้ ยอ่มไม่เป็นเหตุใหมี้การขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เวน้แต่ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่การขยายระยะเวลาดงักล่าวจะเป็นประโยชนแ์ก่ทางราชการอยา่งย่ิงและ
ในกรณีท่ีปลดักระทรวงพิจารณาเห็นดว้ยกบัค าคดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ จะเป็นประโยชนแ์ก่ทางราชการอยา่งยิ่งใหป้ลดักระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาดงักล่าวได ้
 
                 ๕. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
                        ๕.๑ ในการ สอบราคา คร้ังน้ี กรมจะพิจารณาตดัสินดว้ย ราคารวม 
                        ๕.๒ หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถกูตอ้งตามขอ้ ๒ หรือย่ืนหลกัฐานการเสนอราคาไม่
ถกูตอ้งหรือไมค่รบถว้นตามขอ้ ๓ หรือย่ืนซอง สอบราคา ไม่ถกูตอ้งตามขอ้ ๔ แลว้คณะกรรมการเปิดซอง สอบ
ราคา จะไมรั่บพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเลก็นอ้ย หรือผิดพลาด
ไปจากเง่ือนไขของเอกสาร สอบราคา ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญั ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่จะเป็น
ประโยชนต่์อกรมเท่านั้น 
                        ๕.๓ กรมสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไมมี่การผอ่นผนัในกรณีดงัต่อไปน้ี 
                                  (๑) ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้น ในบญัชีผูรั้บเอกสาร สอบราคา หรือในหลกัฐานการรับ
เอกสาร สอบราคา ของกรม 



                                  (๒) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาอยา่งหน่ึงอยา่ง
ใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                                  (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสาร สอบราคา ท่ีเป็น
สาระส าคญั หรือมีผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 
                                  (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขดูลบ ตก เติม แกไ้ขเปล่ียนแปลง โดยผูเ้สนอราคามิไดล้งลายมือช่ือ
พร้อมประทบัตรา (ถา้มี) ก ากบัไว ้
                        ๕.๔ ในการตดัสินการ สอบราคา หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาหรือกรม มี
สิทธ์ิให้ผูเ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เทจ็จริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้สนอราคาได ้กรมมีสิทธิท่ี
จะไม่รับราคา หรือไมท่ าสัญญาหากหลกัฐานดงักลา่วไม่มีความเหมาะสมหรือไมถู่กตอ้ง 
                        ๕.๕ กรมทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็
ได ้และอาจพิจารณาเลือกเช่าในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบ
ราคา โดยไมพิ่จารณาเช่าเลยกไ็ดสุ้ดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนข์องทางราชการเป็นส าคญั และใหถื้อวา่การ
ตดัสินของกรมเป็นเดด็ขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการ สอบ
ราคา และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูท้ิ้งงาน ไม่วา่จะเป็นผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่กต็าม หากมีเหตุท่ี
เช่ือไดว่้าการเสนอราคากระท าการโดยไมสุ่จริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นตน้ 
                        ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงภายหลงัจากการเปิดซองสอบราคาวา่ ผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการ
คดัเลือกตามท่ีไดป้ระกาศรายช่ือไว ้ตามขอ้ ๔.๗ เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชนร่์วมกนักบัผูเ้สนอราคาราย
อ่ืน ณ วนัประกาศ สอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามขอ้ ๑.๕ กรมมีอ านาจท่ีจะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าวออกจากประกาศ
รายช่ือตามขอ้ ๔.๗ และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผูท้ิ้งงาน 
                                  ในกรณีน้ีหากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่ การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ด าเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลดักระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดงักล่าวได ้
 
                 ๖. การท าสัญญาเช่า 
                        ๖.๑ ในกรณีท่ีผูช้นะการ สอบราคา สามารถส่งมอบส่ิงของไดค้รบถว้นภายใน ๕ วนัท าการของทาง
ราชการนบัแต่วนัท่ีท าขอ้ตกลงเช่า กรมจะพิจารณาจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือแทนการท าสญัญาตามแบบสญัญาดงั
ระบุในขอ้ ๑.๓ กไ็ด ้
                        ๖.๒ ในกรณีผูช้นะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบส่ิงของไดค้รบถว้นภายใน ๕ วนัท าการของทาง
ราชการ หรือกรมเห็นว่าไมส่มควรจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือตามขอ้ ๖.๑ ผูช้นะการ สอบราคา จะตอ้งท าสัญญา
เช่า ตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ ๑.๓ กบักรมภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้และจะตอ้งวางหลกัประกนั



สญัญา เป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ ๕ ของราคาส่ิงของท่ี สอบราคาไดใ้หก้รมยึดถือไวใ้นขณะท าสญัญา โดยใช้
หลกัประกนัอยา่งหน่ึงอย่างใด ดงัต่อไปน้ี 
                                  (๑) เงินสด 
                                  (๒) เชค็ท่ีธนาคารสัง่จ่ายใหแ้ก่กรม โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท าสญัญาหรือก่อนหนา้นั้นไม่
เกิน ๓ วนั ท าการ 
                                  (๓) หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุใน
ขอ้ ๑.๔ (๑) 
                                  (๔) หนงัสือค ้าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทั
เงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจ
ค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้ช่ือเวียนใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดย
อนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือค ้าประกนั ดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๑) 
                                  (๕) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
                 หลกัประกนัน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการ สอบราคา (ผูใ้ห้
เช่า) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาเช่าแลว้ 
 
                 ๗. อตัราค่าปรับ 
                        ค่าปรับตามแบบสญัญาเช่าขอ้ ๙ ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ ๐.๒ ของราคาเช่าพสัดุต่อวนั 
 
                 ๘. การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
                        ผูช้นะการ สอบราคา ซ่ึงไดท้ าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือท าสญัญาเช่าตามแบบดงัระบุใน
ขอ้ ๑.๓ แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของส่ิงของท่ีใหเ้ช่าท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่นอ้ย
กวา่ ๓ ปี นบัถดัจากวนัท่ีผูเ้ช่ารับมอบ โดยผูใ้หเ้ช่าตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิม
ภายใน ๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง 
 
                 ๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
                        ๙.๑ เงินค่าพสัดุส าหรับการ เช่า คร้ังน้ี ไดม้าจาก เช่า คร้ังน้ี ไดม้าจาก รายไดส้ถานศึกษา 
                                  การลงนามในสัญญาจะกระท าไดต่้อเม่ือกรมไดรั้บอนุมติัเงินค่าพสัดุจาก รายได้
สถานศึกษา แลว้เท่านั้น 
                        ๙.๒ เม่ือกรมไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูใ้ห้เช่า และไดต้กลงเช่าส่ิงของตาม สอบราคา
เช่า แลว้ถา้ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งสั่งหรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และของนั้นตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรือใน
เสน้ทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ
ก าหนด ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดงัน้ี  



                                  (๑) แจง้การสัง่หรือน าส่ิงของท่ีให้เช่าดงักล่าว เขา้มาจากต่างประเทศต่อกรมเจา้ท่า
ภายใน ๗ วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีผูใ้ห้เช่าสัง่หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
                                  (๒) จดัการใหส่ิ้งของท่ีใหเ้ช่าดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทย
จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่าใหบ้รรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือ
ไทย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                  (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
                        ๙.๓ ผูเ้สนอราคาซ่ึงกรมไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปท าสัญญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการ
ก าหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ ๖ กรมอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูท้ิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ 
                        ๙.๔ กรมสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดในแบบสัญญาใหเ้ป็นไปตามความเห็น
ของส านกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี)  
  
  

โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช 

  
๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 


