ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลป
เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือ ปีการศึกษาที่ ๒๕๖๐
................................................
วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ดังนี้
๑. รายการหนังสือ ๑๐๙ รายการ
๒. วงเงินงบประมาณ ๑,๓๕๔,๐๗๗.-บาท (หนึง่ ล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)
ผู้มสี ิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. ต้องเป็นผู้มอี าชีพขายพัสดุทจี่ ะสอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ต้องไม่เป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยนาฏศิลป ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้ถูกกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้าง
ครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สญ
ั ญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครัง้ ซึง่ มีมลู ค่าไม่เกินสามหมื่น
บาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐น.
ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ วิทยาลัยนาฏศิลป ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ฝ่ายบริหาร
งานพัสดุ อาคารเรียนสามัญ ชั้น ๑ และกาหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา
๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสามัญ วิทยาลัยนาฏศิลป ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม

-๒ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ วิทยาลัยนาฏศิลป ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ฝ่ายบริหาร งานพัสดุ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ศูนย์จัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th
และทางเว็บไซด์ของวิทยาลัยนาฏศิลป http://cda.bpi.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
๐๒-๔๘๒-๑๓๑๑ ในวันและเวลาราชการ
อนึ่ง วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่จัดซื้อก็
ได้หากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณทัง้ รายการและหรือบางส่วน หรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
(นายบารุง พาทยกุล)
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๕/๒๕๖๐
สอบราคาซื้อหนังสือ ปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐
ตามประกาศ วิทยาลัยนาฏศิลป ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
------------------------------วิทยาลัยนาฏศิลป ซึ่งต่อไปนีเ้ รียกว่า “วิทยาลัย” มีความประสงค์สอบราคาซื้อหนังสือ
ปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาทีม่ ีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
๑. ต้องเป็นผู้มอี าชีพขายพัสดุทจี่ ะสอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเ สธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ต้องไม่เป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยนาฏ
ศิลป ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้ถูกกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาจ้างครัง้ นี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สญ
ั ญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางทีเ่ ว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครัง้ ซึง่ มีมลู ค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบ
เสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ ุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- ๒ (ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคนห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ัดการ ผู้มีอานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน
(ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผเู้ ข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร้ ่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ พร้อมทัง้ ร้องรองสาเนาถูกต้อง สาหรับ
ผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีสาเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่
พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖
(๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) แคตตาล๊อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผเู้ สนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบข้อ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด
ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวน
เงินทีเ่ สนอจะต้องระบุตรงกันทัง้ ตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงือ่ นไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคา
รวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็น
สาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ วิทยาลัยนาฏศิลป
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา
มิได้
๔.๓ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคากาหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซือ้ หรือใบสัง่ ซือ้ หรือหนังสือข้อตกลง

- ๓ -

๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนทีจ่ ะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานรับซอง
สอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕/๒๕๖๐” ยื่นต่อ
เจ้าหน้าที่พสั ดุ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง
เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ วิทยาลัยนาฏศิลป ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ฝ่ายบริหาร
งานพัสดุ
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และกาหนดเปิดซองใบเสนอ
ราคา ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม วิทยาลัยนาฏศิลป ตาบลศาลายา
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็นผู้เสนอราคาทีม่ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาทีม่ ีสทิ ธิ์ได้รับการคัดเลือก ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบ
เสนอราคาว่ามีผเู้ สนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผูเ้ สนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอ

ราคาที่มีสทิ ธิได้รับการคัดเลือก และวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทงิ้ งาน เว้นแต่
คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ของทางราชการและมิได้เป็นผูร้ ิเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถกู ตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาทีม่ ี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาทีก่ ระทาการ
อันเป็นการขัดขวางแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน
นับแต่วันที่ได้แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็น
ที่สุด
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
อย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ ให้ปลัดกระทรวงมี
อานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ วิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม (ราคารวม/ราคาต่อ
รายการ/ราคาต่อหน่วย)

- ๔ ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนัน้ เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อย หรือทีผ่ ิดแผกไปจากเงือ่ นไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนีเ้ ฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันเท่านั้น
๕.๓ วิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รบั เอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของวิทยาลัย
(๒) ไม่กรอกชื่อนิตบิ ุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึง่
อย่างใด หรือทัง้ หมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือ่ นไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาทีเ่ ป็น
สาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
วิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอ
ราคาได้ วิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รบั ราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง
๕.๕ วิทยาลัยทรงไว้ซงึ่ สิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซือ้ ในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่ รายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พจิ ารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย ใด ๆ
มิได้รวมทั้งสถาบันจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผูท้ ิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็น
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สจุ ริต
เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิตบิ ุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มสี ิทธิได้รบั
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๗ เป็นผู้เสนอราคาทีม่ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ วิทยาลัยมีอานาจทีจ่ ะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มสี ิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๗ และวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผูท้ ิ้ง
งาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้

- ๕ ๖. การทาสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการของทาง
ราชการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ วิทยาลัยจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทาสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการของ
ทางราชการหรือวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้อง
ทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับวิทยาลัยภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ ให้
วิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่วิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๒)
(๔) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทั
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือ่ การพาณิชย์ และ
ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีผ่ ู้ชนะการสอบ
ราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
๖.๓ ในการส่งมอบสิ่งของ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องจัดชุดหนังสือแยกรายวิชาตามจานวน
๗. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน
๘. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึง่ ได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซอื้ ขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่นอ้ ย
กว่า
เดือน
ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รบั มอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๙.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี ๒๕๕๙
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อวิทยาลัยได้รับอนุมตั ิเงินค่าพัสดุจากงบประมาณประจาปี
๒๕๕๘ แล้วเท่านั้น
๙.๒ เมื่อวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคา
ซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิง่ ของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทาง
เรือในเส้นทางทีม่ ีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกาหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้
- ๖ -

(๑) แจ้งการสัง่ หรือนาสิง่ ของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สงิ่ ของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีม่ ีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ให้บรรทุกสิง่ ของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รบั อนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือ
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งสถาบันได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาทีท่ างราชการ
กาหนดดังระบุในข้อ ๖ สถาบันจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๙.๔ วิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

หมายเหตุ ผู้ขายจะต้องจัดชุดหนังสือให้ แยกตามระดับชัน้ เรียน และแยกตามจานวน
นักเรียน
วิทยาลัยนาฏศิลป
๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
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