ประกาศโรงเรียนสตรีอางทอง
เรื่อง สอบราคาเชาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
..................................................................
ดวยโรงเรียนสตรีอางทอง ไดรับมอบอํานาจจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคําสั่งที่
22 /2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2548 มีความประสงคจะสอบราคาเชาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ จํานวน
10 รายการ รายการดังแนบพรอมประกาศ ดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาเชาดังกลาว
2 ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนแลว
3 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคา ใหแกโรงเรียนสตรีอางทอง ณ
วันประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคาซื้อ
ครั้งนี้
กําหนดการยืน่ ซองสอบราคา ใหยื่นซองตั้งแตวนั ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 8
เดือนเมษายน พ.ศ. 2551 เวนวันหยุดราชการระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ณ งานพัสดุ หองงบประมาณ
โรงเรียนสตรีอางทอง
กําหนดการเปดซองสอบราคา ในวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2552 เวลา 10.00 น. และจะ
พิจารณารายละเอียดเวลา 10.00 น. เปนตนไป น ณ หองประชุมผานิต มงคล โรงเรียนสตรีอางทอง อ.เมือง
จ.อางทอง
ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาซื้อไดที่ หองงบประมาณโรงเรียนสตรีอางทอง ตั้งแตวนั ที่ 25
เดือนมีนาคม 2552 ถึงวันที่ 8 เดือนเมษายน 2552 หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 035-- 611511 ในวันและ
เวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2552
(ลงชื่อ)
(นายธวัช ศรีสวาง)
ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีอางทอง

เอกสารสอบราคาเชา เลขที่ 1 / 2552
การเชา เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร
ตามประกาศโรงเรียน สตรีอางทอง ลงวันที่ 25 มีนาคม 2552
………………………………..
โรงเรียน สตรีอางทอง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ซึ่งตอไปนี้ เรียกวา “โรงเรียน” มี
ความประสงคจะสอบราคาเชา เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร จํานวน 10 รายการ ประกอบการ
เรียนการสอน จํานวน 10 รายการ ดังนี้
จํานวน 105 เครื่อง
1. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียน
2. เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย(SERVER)
จํานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องฉายภาพ( PROJECTOR)
จํานวน 2 เครื่อง
4. เครื่องสํารองไฟ(UPS 1000 VA)
จํานวน 1 เครื่อง
5. SWITCH 16 PORT
จํานวน 4 ชุด
6. SWITCH 24 PORT
จํานวน 2 ชุด
7. โตะ+เกาอีน้ ักเรียน
จํานวน 105 ชุด
8. โตะ+เกาอีค้ รู
จํานวน 2 ชุด
9 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 3800 BTU
จํานวน 2 เครื่อง
10. ติดตั้งระบบไฟฟาและเครือขาย
จํานวน 1 ชุด
ซึ่งพัสดุที่จะเชานี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาเชาเครื่องคอมพิวเตอร
1.4 แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา (หลักประกันสัญญา)
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1.7 แบบหนังสือมอบอํานาจ
ฯลฯ
2. คุณสมบัตขิ องผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่สี อบราคาเชา

-22.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อ
แลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว
นอกซองใบเสนอราคาเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิตบิ ุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญ หรือ หางหุนสวนจํากัด ใหยนื่ สําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมอี ํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือ คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุน สวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยนื่ สําเนาสัญญาของการ
เขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคาและในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติ
ไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
สําหรับผูประกอบการประเภทรานคา จะตองมีสําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชยและใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยนื่ พรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.6 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อค และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(3) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.6 (2)

-34. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองเสนอราคา ตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจนจํานวนเงินที่เสนอตอง
ระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไมมีการขูดลบหรือแกไขหากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตอง
ลงลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมทั้งประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และ
หรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอ
จะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ๆ คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอืน่ ๆ ทั้งปวง
จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ หองเรียนคอมพิวเตอร
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 10 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเชาเครื่องคอมพิวเตอร
∗
4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ เครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณ ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนีโ้ รงเรียนจะยึดไวเปน
เอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูม ีอํานาจทํา
นิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับ แคตตาล็อก ผูเสนอ
ราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน …1 . วัน
∗
4.5 ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน 1 รายการ เพื่อใชในการตรวจทดลอง
หรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ โรงเรียนจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
แกตวั อยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว โรงเรียนจะคืนใหแกผูเสนอราคา โดยใหนาํ ของตัวอยางมาติดตั้ง
พรอมตรวจทอลองในวันเปดซองกอนเวลาเปดซอง ณ สถานที่เปดซองสอบราคา
4.6 กอนยืน่ ซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯใหถี่
ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.7 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคา
ที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง
ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 1 /2552 ยืน่ ตอ

-4เจาหนาที่รับซองสอบราคาตั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไปจนถึงวันที่ 8 เมษายน 2552 . ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.00
เวนวันหยุดราชการ ณ หองงบประมาณโรงเรียนสตรีอางทอง
เมื่อพนกําหนดเวลายืน่ ซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวาเปนผูเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชนกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ 1.5 (1) ณ วัดประกาศสอบราคาหรือไม และประกาศรายชื่อ
ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวา มีผูเสนอ
ราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชือ่ ผูเสนอราคานั้นออก
จากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู
เสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการ ฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปน
ประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา
เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวง ภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนทีส่ ุด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสทิ ธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวขางตน ณ. หองประชุมผานิต โรงเรียนสตรีอางทอง ในวันที่ 9 เมษายน 2552 ตั้งแตเวลา
10.00 น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมกี ารขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวนแต
ปลัดกระทรวงจะพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง
และในกรณีที่
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินดวย

ราคารวม.∗

5.2 หากผูเสนอราคารายใด มีคณ
ุ สมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง
หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว

-5คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะ
ในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอโรงเรียนเทานั้น
5.3 โรงเรียนสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมกี ารผอนผันในกรณี ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคานั้น ในบัญชีผูรับเอกสาร หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคา
ของโรงเรียน
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือโรงเรียนมี
สิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกีย่ วของกับผูเสนอราคาได โรงเรียนมีสิทธิที่จะ
ไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
5.5 โรงเรียนทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบ
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไมพจิ ารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
ของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของโรงเรียนเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ
มิได รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอ
ราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคา
อันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเปนตน
5.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไวตามขอ 4.7 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประการสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5
โรงเรียนมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ การคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ ตามขอ 4.7 และ
โรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลว
จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
6. การทําสัญญาเชาคอมพิวเตอร
6.1 ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทาง
ราชการ นับแตวนั ที่ทําขอตกลงซื้อ โรงเรียนจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญา
ดังระบุในขอ 1.3 ก็ได

-66.2 ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคา ไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการ ของทาง
ราชการ หรือโรงเรียนเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ 6.1 ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาเชา
ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับโรงเรียนภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได ใหโรงเรียนยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกโรงเรียน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนานัน้ ไม
เกิน 3 วันทําการของทางราชการ และจะตองเปนเช็คทีผ่ ูรับเงินไมตองชําระคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4
(4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ทีไ่ ดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้าํ ประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตาม
แบบหนังสือค้าํ ประกันดังระบุในขอ 1.4
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจ้ ะคืนใหโดยไมมี ดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา
(ผูใหเชา) พนจากขอผูกพันตามสัญญาเชาแลว
7. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาเชาขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ 0.2 ตอวัน
8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาเชาตามแบบดังระบุในขอ 1.3 แลวแต
กรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่เชาขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป - วัน นับ
ถัดจากวันที่ผูเชารับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดดี ังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่
ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
9. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เงินคาพัสดุสําหรับการเชาครั้งนี้ไดมาจากเงิน เงินรายไดสถานศึกษา
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ โรงเรียนไดรบั อนุมัติเงินประจํางวด หรือไดรับอนุมัติใหใชเงิน
เพิ่มเติมหรือสมทบ หรือไดรับอนุมัติใหใชเงินบํารุงการศึกษา หรือไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงรายการแลวเทานั้น
∗
9.2 เมื่อโรงเรียนไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อ
แลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนัน้ ตองนําขามาโดยทางเรือใน
เสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู
เสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

-7(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่เชาดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
ตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของที่เชาขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ เชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย
เวนแตจะไดรบั อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีให
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออืน่
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1 ) หรือ ( 2 ) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี
9.3 ผูเสนอราคาซึ่งโรงเรียนคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุไวในขอ 6.2 โรงเรียนจะพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอืน่ ๆ (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผู
ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
9.4 โรงเรียนสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
10. เอกสารแนบทายประกาศถือเปนสวนหนึ่งของประกาศสอบราคาฉบับนี้

โรงเรียนสตรีอางทอง
25 มีนาคม 2552

รายละเอียดครุภัณฑคอมพิวเตอรที่เชา
ปการศึกษา 2552
1. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียน(ACER)
2. เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย(SERVER)
3. เครื่องฉายภาพ( PROJECTOR)
4. เครื่องสํารองไฟ(UPS 1000 VA)
5. SWITCH 16 PORT
6. SWITCH 24 PORT
7. โตะ+เกาอีน้ ักเรียน
8. โตะ+เกาอีค้ รู
9 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 3800 BTU
10. ติดตั้งระบบไฟฟาและเครือขาย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

………………………..

105 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
4 ชุด
2 ชุด
105 ชุด
2 ชุด
2 เครื่อง
1 ชุด

