


เอกสารสอบราคาซ้ือ เลขท่ี 1/256๒ 

การซ้ือหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ โดยวิธีคัดเลือก 

ตามประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ลงวันท่ี ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. 256๒ 

------------------------- 

 ดวย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงตอไปนี้ เรียกวา “โรงเรียน” มีความ

ประสงคจะ สอบราคาซ้ือหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ โดยวิธีพิเศษ             

ตามรายละเอียดท่ีแนบทายประกาศ 

 ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะ

ใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมี ขอแนะนํา และ

ขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

 1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา  

  1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

  1.2 แบบใบเสนอราคา  

  1.3 แบบสัญญาซ้ือขาย  

  1.4 แบบหนังสือคํ้าประกันสัญญา (หลักประกันสัญญา)  

  1.5 บทนิยาม 

   (1) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน  

   (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  

  1.6 แบบบัญชีเอกสาร  

   (1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1  

   (2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2  

  1.7 บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ  

  1.8 บัญชีรายชื่อผูถือหุนรายใหญ  

  1.9 บัญชีรายชื่อผูมีอํานาจควบคุม  

 2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา  

  2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ  

  2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจง

เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตาม ระเบียบของทาง

ราชการ  

  2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบ

ราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5  

  2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอม ข้ึนศาลไทย 

เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น  

 3. หลักฐานการเสนอราคา  

  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซอง 

ใบเสนอราคาเปน 2 สวน คือ  



  3.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้  

   (1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล  

    (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียน

นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

    (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ จดทะเบียนนิติ

บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญช ีผูถือหุนรายใหญ 

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

   (2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  

   (3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่น สําเนาสัญญาการ

เขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใด เปนบุคคลธรรมดา   

ท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว

ใน (1)  

   (4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  

   (5) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ ในขอ 1.6 

(1)  

  3.2 สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้  

   (1) แคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4  

   (2) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผูเสนอราคา มอบอํานาจ

ใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  

   (3) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ ในขอ 1.6(2) 

 4. การเสนอราคา  

  4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นใบเสนอราคาแตละรายการตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบ ราคานี้ 

โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อผูเสนอ ราคาใหชัดเจน 

จํานวนเงินท่ีเสนอตองระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบ หรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม 

แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับ ไวดวยทุกแหง  

  4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย เสนอราคา

รวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนีร้าคา

รวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือ ตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้น ซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอากรอ่ืน คาขนสงคาจด ทะเบียน และ

คาใชจายอ่ืน ๆ ท้ังปวง จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ราคาท่ีเสนอจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นบัแตวันเปดซองใบเสนอราคา โดย ภายในกําหนดยืน

ราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 3  

  4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 30 วัน นับถัดจาก วันลงนามใน

สัญญาซ้ือขาย  



  4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของ

พัสดุท่ีเสนอ ไปพรอมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ โรงเรียนจะยึด ไวเปนเอกสาร

ของทางราชการ สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดย

ผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความประสงคจะขอดู ตนฉบับแคต

ตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา ตรวจสอบ ภายใน 3 วัน  

  4.5 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะ     

เฉพาะ ฯลฯ ใหถ่ีถวน และเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขใน 

เอกสารสอบราคา  

  4.6 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง ประธาน

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา             

เลขท่ี1/256๒ ” ยื่นตอเจาหนาท่ีรับซองสอบราคา ตั้งแตวันท่ี 2๒ เมษายน 256๒ ถึงวันท่ี ๒๖ เมษายน 

256๒ ระหวางเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ หองพัสดุโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา                   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลว จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอ

ราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนตามขอ 1.5 (1 ) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม และ

ประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา  

  หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะท่ีมีการเปดซองใบเสนอ ราคาวา 

มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5(2) และ            

คณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ     

จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับ

การคัดเลือก และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการฯ        

จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท่ีใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและ

มิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว  

  ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมี  

ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอัน เปน

การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต

วันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปน ท่ีสุด  

  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการ 

คัดเลือกดังกลาวขางตน ณ หองประชุมสวางอนุสรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    

ในวันท่ี  2๙ เมษายน 256๒ ตั้งแตเวลา 09.30 น. เปนตนไป  

  การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา 

เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และ

ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอ

ราคาท่ีไดดําเนนิการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปด

ซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

  

 



 5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา  

  5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณาราคารวม หากราคารวมเทากันจะ พิจารณา   

แตละรายการ  

  5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการ เสนอราคาไม

ถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลวคณะกรรมการ เปดซองสอบ

ราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง เล็กนอย หรือ

ผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะใน กรณีท่ีพิจารณาเห็น

วาจะเปนประโยชนตอโรงเรียนเทานั้น  

  5.3 โรงเรียนสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี ดังตอไปนี้  

   (1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือใน หลักฐานการรับ

เอกสารสอบราคาของโรงเรียน  

   (2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอ ราคาอยางหนึ่ง    

อยางใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา  

   (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบ ราคาท่ีเปนสาระสําคัญ 

หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน  

   (4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอ ราคามิไดลงลายมือชื่อ

พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว  

  5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ

โรงเรียน มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับ ผูเสนอราคาได 

โรงเรียนมีสิทธิท่ีจะไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง  

  5.5 โรงเรียน ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา ท่ีเสนอ

ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ อาจยกเลิก

การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ 

และใหถือวาการตัดสินของโรงเรียนเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ังโรงเรียน

จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผู เสนอราคาท่ีไดรับการ

คัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวา การเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปน

เท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน  

  5.6 ในกรณีท่ี ปรากฏขอเท็จจริงภายหลัง จากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคา ท่ีมีสิทธิ

ไดรับการคัดเลือกตามท่ีไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.7 เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน กับผูเสนอ

ราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการ แขงขันราคา

อยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 โรงเรียนมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการ คัดเลือกดังกลาว

ออกจากประกาศรายชื่อ ตามขอ 4.7 และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้น เปนผูท้ิงงาน 

  ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีได ดําเนินการ

ไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบ เสนอราคา

ดังกลาวได  

 

 



 6. การทําสัญญาซ้ือขาย  

  6.1 ในกรณีท่ีผูชนะการสอบราคา สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 30 วัน ทําการของ

ทางราชการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงซ้ือ โรงเรียนจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตาม

แบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 ก็ได  

  6.2 ในกรณีท่ีผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 30 วัน ทําการ

ของทางราชการ หรือโรงเรียน เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ 6.1 ผูชนะการ สอบราคา

จะตองทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับโรงเรียน ภายใน 7 วัน นบัถัดจากวันท่ีไดรับแจง

และจะตองวางหลักประกันสัญญา เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ หา (5 %) ของราคาสิ่งของ ท่ีประกวดราคาได 

ใหโรงเรียนยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  

   (1) เงินสด  

   (2) เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย 

ผอ.ร.ร. ผูรับมอบอํานาจ ” โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทาง

ราชการ  

   (3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุ         

ในขอ 1.4  

   (4) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท เงินทุน 

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย และ ประกอบธรุกิจคํ้า

ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลม

ใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4  

   (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจาก

วันท่ีผูชนะการสอบราคา (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว  

 7. อัตราคาปรับ  

  คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ 0.2 ตอวัน  

 8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง  

  ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบ ดังระบุ         

ในขอ 1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายใน ระยะเวลา

ไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันท่ีผูซ้ือรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี ดังเดิม

ภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง  

 9. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  

  9.1 เงินคาพัสดุสําหรับการจัดซ้ือครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป 256๒ การลงนามใน

สัญญาจะกระทําไดตอเม่ือโรงเรียนไดรับอนุมัติเงินประจํางวด หรือไดรับอนุมัติใหใชเงินเพ่ิมเติม หรือสมทบ 

หรือไดรับอนุมัติใหใชเงินบํารุงการศึกษา หรือไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงรายการแลวเทานั้น 

  9.2 เม่ือโรงเรียนไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซ้ือสิ่งของตาม ประกาศ

สอบราคาซ้ือแลว ถาผูขายจะตองสั่ง หรือนําสิ่งของดังกลาว เขามาจากตางประเทศ และของนั้น ตองนําเขามา

โดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการ กระทรวง

คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม พาณิชยนาวี 

ดังนี้  



   (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอ สํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ     

เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได  

   (2) จัดการใหสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิ เชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ สงเสริมการพาณิชย

นาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนวานั้น   กอนบรรทุกลงเรืออ่ืน  

หรือเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน  

   (3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริม

การพาณิชยนาวี  

  9.3 ผูเสนอราคาซ่ึงโรงเรียนไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาท่ี ทาง

ราชการกําหนดไวใน ขอ 6 โรงเรียนอาจจะพิจารณาเรียกรองให ชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ัง         

จะพิจารณาใหเปนผูละท้ิงงานตามรายละเอียดของทางราชการ  

  9.4 โรงเรียน สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไปตาม

ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)  

 

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วันท่ี ๕ เดือน เมษายน 256๒ 
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