ประกาศโรงเรียนเสนา “เสนาประสิ ทธิ์”
เรื่ อง สอบราคาจัดซื้ อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล (วงสตริง)
……………………………………………
ด้วยโรงเรี ยนเสนา “เสนาประสิ ทธิ์ ” ได้รับมอบอานาจจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามคาสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้ อ
ครุ ภณั ฑ์ เครื่ องดนตรี สากล (วงสตริ ง) ผูม้ ีสิทธิ์ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1. ผูม้ ีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้ อดังกล่าว
2. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีชื่อผูท้ ิง้ งานของทางการและได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว
3. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ คุม้ ครองกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคาอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรี ยนเสนา
“เสนาประสิ ทธิ์ ” ณ วันประกาศสอบราคาหรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม การสอบราคาครั้งนี้
กาหนดยื่นซองเสนอราคา วันที่ 11 – 28 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง
16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องกลุ่มบริ หารงบประมาณ โรงเรี ยนเสนา “เสนาประสิ ทธิ์ ”
ผูส้ นใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ห้องกลุ่มบริ หารงบประมาณ โรงเรี ยนเสนา
“เสนาประสิ ทธิ์ ” ตั้งแต่วนั ที่ วันที่ 11-28 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
เว้น วัน หยุ ด ราชการ หรื อสอบถามทางโทรศัพ ท์ ห มายเลข 035-201099 ต่ อ 106,107 หรื อ
E-mail:senaprasitschool@gmail.com , www.obec.go.th และ www.gprocurement.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 11 สิ งหาคม พ.ศ. 2560

(นางบังอร กุศลสร้าง)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเสนา “เสนาประสิ ทธิ์ ”
เอกสารสอบราคาแนบท้ายประกาศ เลขที่ 005/2560

สอบราคาจัดซื้ อครุ ภณั ฑ์เครื่ องดนตรี สากล (วงสตริ ง)
ตามประกาศโรงเรียนเสนา “เสนาประสิ ทธิ์”
ลงวันที่ 11 สิ งหาคม พ.ศ. 2560
*********************
โรงเรี ยนเสนา “เสนาประสิ ทธิ์ ” ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่า “โรงเรี ยน” มีความประสงค์จะสอบ
ราคาจัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์เครื่ องดนตรี สากล (วงสตริ ง) (รายละเอียดตามเอกสารคุณลักษณะเฉพาะ) ซึ่งครุ ภณั ฑ์ที่
จะซื้ อนี้ตอ้ งเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ทนั ที และ
มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอ้ แนะนาและข้อกาหนด
ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุ ภณั ฑ์
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื้ อขาย
1.4 แบบหนังสื อสัญญาค้ าประกัน “หลักประกันสัญญา"
1.5 แบบหนังสื อมอบอานาจ
1.6 บทนิยาม
(1) ผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งบันราคากันอย่างเป็ นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสารส่ วนที่ 1
1.8 แบบบัญชีเอกสารส่ วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพขายให้หรื อเช่าพัสดุที่สอบราคาและต้องไม่เป็ นผูถ้ ูกแจ้งเวียนชื่ อ
ผูท้ ิ้งงานของทางราชการ หรื อห้ามติดต่อหรื อห้ามเข้าเสนอราคากับกรมสามัญศึกษา
2.2 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น
แต่
รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้ นอกซองใบ
เสนอ
ราคา เป็ น 2 ส่ วน คือ
3.1 ส่ วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ (โดยแยกไว้ นอกซองใบเสนอราคา)
(1) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญ หรื อ ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรอบการจดทะเบียน
นิติ

บุคคล บัญชีรายชื่อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

-2(ข) บริ ษทั จากัด หรื อ บริ ษทั มหาชนจากัด ให้ยื่นหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสื อ
บริ คณห์ สนธิ บัญชี รายชื่ อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ี อานาจควบคุ มและบัญชี ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ พร้ อมรั บรอง
สาเนา ถูกต้อง
(2) ในกรณี ผูเ้ สนอราคาเป็ นบุ ค คลธรรมดา หรื อคณะบุ ค คลที่ มิ ใ ช่ นิติบุ ค คล ให้ยื่นส าเนาบัต ร
ประจาตัว
ประชาชนของผูน้ ้ นั สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ ้นส่ วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการ
เข้าร่ วม
ค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ที่ผูเ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิ ติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน
(1)
(4) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
สาหรับผูป้ ระกอบการประเภทร้านค้า จะต้องมีสาเนาหนังสื อจดทะเบียนพาณิ ชย์ และใบ
ทะเบียนภาษี
มูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่ วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ (โดยแยกไว้ นอกซองใบเสนอราคา)
(1) แคตตาล็อกและหรื อแบบรู ป/รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 4.4
(2) หนังสื อมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผเู ้ สนอราคามอบอานาจให้บุคคล
อื่น
ลงนามแทนในใบเสนอราคาแทน
(3) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 2 ทั้งหมดได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเ้ สนอราคาต้องเสนอราคา ตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้ น

จะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจน จานวนเงินที่เสนอต้องระบุ
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสื อ โดยไม่มีการขูดลบหรื อแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อเสนอราคา พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
4.2 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและ
หรื อ
ราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสาคัญ โดย
คิดราคารวมทั้งสิ้ น ซึ่ งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ๆ ค่าขนส่ ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทัง่ ส่ งมอบพัสดุให้ ณ โรงเรี ยนเสนา “เสนาประสิ ทธิ์ ”
ราคาที่เสนอจะต้องกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน นับแต่วนั เปิ ดซองใบเสนอราคา โดยภายใน
กาหนด
ยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

-34.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องกาหนดเวลาส่ งมอบพัสดุไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้ อขาย
4.4 ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่ งแคตตาล๊อก หรื อแบบรู ปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของที่
เสนอราคาขายไปพร้อมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หากเป็ นสาเนารู ปถ่ายจะต้องรับรองสาเนา
ถูกต้อง โดยผูม้ ีอานาจทานิติกรรมแทนนิ ติบุ คคล หากคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคามีความประสงค์จะ
ขอดูแคตตาล๊อก ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่ งต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน 7
วัน
4.5 ก่อนยืน่ ซองสอบราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญาซื้ อขาย รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ถี่ถว้ นและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา
4.6 ผู ้เ สนอราคาจะต้อ งยื่ น ซองใบเสนอราคาที่ ปิ ดผนึ ก ซองเรี ยบร้ อ ย จ่ า หน้ า ซองถึ ง ประธาน
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา โดยระบุหน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารประกาศสอบราคาซื้ อ
ครุ ภัณฑ์ เครื่ องดนตรี สากล (วงสตริง)” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ในวันที่ 11-28 สิ งหาคม พ.ศ.
2560 ระหว่ างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้ องกลุ่มบริ หารงบประมาณ โรงเรี ยน
เสนา “เสนาประสิ ทธิ์ ”

เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด คณะกรรมการเปิ ด
ซองสอบราคา จะเปิ ดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 29 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็ นต้นไป ณ
ห้ องกลุ่มบริ หารงบประมาณ โรงเรี ยนเสนา “เสนาประสิ ทธิ์ ”กรณี ผเู ้ สนอราคามอบให้ผอู ้ ื่นมายื่นซองเสนอ
ราคาแทน ควรมอบอานาจการต่อรองราคาให้กบั ผูม้ ายืน่ ซองแทนด้วย
5. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงเรี ยนจะพิจารณาตัดสิ นด้วย ราคารวม
5.2 หากผูเ้ สนอราคารายใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรื อยืน่ หลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรื อไม่
ครบถ้วนตามข้อ 3 หรื อยืน่ ซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่พิจารณาราคาผู ้
เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
สอบราคาในส่ วนที่ใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยนเท่านั้น
5.3 โรงเรี ยนสงวนสิ ทธิ์ ไม่พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรื อบุคคลธรรมดา หรื อลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรื อ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็ น
สาระสาคัญ
หรื อมีผลทาให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคารายอื่น
(3) ราคาที่เสนอมีการขูด ตก เติม แก้ไข เปลี่ ยนแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้ลงลายมือชื่ อ
พร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสิ นการสอบราคาหรื อในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาหรื อโรงเรี ยนมี
สิ ทธิ์ ให้ผเู ้ สนอราคาชี้ แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ ยวข้องกับผูเ้ สนอราคา
มิ ไ ด้ โรงเรี ย นมี สิ ทธิ์ ที่ จะรั บ ราคา หรื อไม่ท าสั ญญา หากหลักฐานดังกล่ า วไม่มี ค วามเหมาะสม
หรื อไม่ถูกต้อง

-45.5 โรงเรี ยนทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับราคาต่าสุ ด หรื อราคาใดราคาหนึ่ง หรื อราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้
และอาจพิจารณาเลือกเช่าในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิกการ
สอบราคา โดยไม่พิจารณาเช่าเลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็ นสาคัญ และ
ให้ถือว่าการตัดสิ นของโรงเรี ยนเป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรี ยน
จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเ้ สนอราคาเสมือนผูท้ ิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้วา่ การเสนอราคา
กระทาไปโดยไม่สุจริ ต หรื อมีการสมยอมกันในการเสนอราคา

6. การทาสั ญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณี ที่ผชู ้ นะการสอบราคาสามารถส่ งมอบสิ่ งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทาการของทาง
ราชการ นับ
แต่วนั ที่ทาสัญญาซื้ อขาย โรงเรี ยนจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อแทนการทาสัญญาตามแบบสัญญา
ดังระบุไว้ในข้อ 1.3 ก็ได้
6.2 ในกรณี ที่ผชู ้ นะการสอบราคา ไม่สามารถส่ งมอบสิ่ งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทาการของทาง
ราชการ
หรื อโรงเรี ยนเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อตามข้อ 1.6 ผูช้ นะการสอบราคาจะต้องทาสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ 1.3 กับโรงเรี ยนภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็ นเงินเท่ากับร้ อยละ 5 ของราคาที่สอบราคาได้ ให้โรงเรี ยนยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสัง่ จ่ายให้แก่โรงเรี ยนเสนา “เสนาประสิ ทธิ์ ” โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทา
สัญญา หรื อหน้าไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ และจะต้องเป็ นเช็คที่ผรู ้ ับเงิ นไม่
ต้องชาระค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเงิน
(3) หนังสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุไว้ใน
ข้อ 1.4
(4) หนังสื อค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศ หรื อบริ ษทั เงินทุน
หรื อ
บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจค้ า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผชู ้ นะการสอบราคา (ผูใ้ ห้เช่า)
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ แล้ว
7. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้ อขาย ข้อ 19 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อวัน
8. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการสอบราคา ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อหรื อทาสัญญาตามแบบดังระบุใน
ข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุ ดบกพร่ องของสิ่ งของที่ให้ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา นับถัด
จากวันที่ผซู ้ ้ื อรับมอบ โดยผูใ้ ห้ขายต้องรี บจัดการซ่ อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน 5 วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง

-59. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เงินสาหรับการซื้ อขายครั้งนี้ ได้มาจาก การสนับสนุนงบประมาณจากองค์ การบริหารส่ วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประจาปี งบประมาณ 2560 การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อโรงเรี ยน
ได้รับอนุมตั ิ เงินประจางวด หรื อได้รับอนุมตั ิให้ใช้เงินเพิ่มเติมสมทบหรื อได้รับอนุมตั ิให้ใช้เงิน
อุดหนุ นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรื อได้รับอนุมตั ิให้เปลี่ยนแปลงกรายการแล้ว
เท่านั้น
9.2 เมื่อโรงเรี ยนได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูข้ าย และได้ตกลงซื้ อขายสิ่ งของตาสอบราคาแล้ว
ถ้าผู ้
ขายจะต้องสั่งหรื อนาสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้าโดยทางเรื อ ในเส้นทางที่
มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนดผู ้
เสนอราคาซึ่ งผูข้ ายจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชย์นาวีดงั นี้
(1) แจ้งการสั่งหรื อนาสิ่ งของดังกล่าวมาจากต่างประเทศ ต่อสานักงานคณะกรรมการสิ่ ง
เสริ มพาณิ ชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ผขู ้ ายสั่งหรื อซื้ อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็ นของ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของที่ขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อ หรื อเรื อที่มีสิทธิ์ เช่นเดียวกับเรื อไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มพาณิ ชยนาวี
ให้บรรทุกสิ่ งของนั้นโดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อไทย ซึ่ งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรื อ หรื อ
เป็ นของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออี่น
(3) ในกรณี ที่ไม่ปรากฏตามข้อ (1) หรื อ (2) ผูใ้ ห้เช่าจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่า
ด้วยการ ส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี
9.3 ผูเ้ สนอราคาซึ่ งโรงเรี ยนคัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 โรงเรี ยนจะพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหาย รวมทั้งพิจารณาให้
เป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
9.4 โรงเรี ยนมีสิทธิ์ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรื อข้อกาหนดในสัญญาให้เป็ นไปตามความเห็น
ของสานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)
10. ในระหว่างระยะเวลาดาเนินการ ผูใ้ ห้เช่าพึงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ที่กฎหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่ งครัด
11. เอกสารแนบท้ายประกาศ ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของประกาศสอบราคาฉบับนี้

โรงเรี ยนเสนา “เสนาประสิ ทธิ์ ”
11 สิ งหาคม 2560

