
 
ประกาศโรงเรยีนวัดภเูขาทอง 

เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 
 
 ด้วยโรงเรียนวัดภูเขาทอง  ได้รับมอบอํานาจจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตาม
คําสั่งที่  22/2546   ณ  วันที่ 8  กรกฎาคม  2546   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครือ่งดนตรี  
วงโยธวาทิต ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จัดสรรงบประมาณ โครงการส่งเสริมศักยภาพทาง
ดนตรีแก่ผู้เรียน ตามรายการดังน้ี 

1. ฟลุ๊ต      จํานวน 1  ตัว  
2. คลาริเนท บีแฟลต    จํานวน  2  ตัว  
3. อัลโตแซกโซโฟน อีแฟลต   จํานวน  2  ตัว  

   4. เทเนอร์แซกโซโฟน อีแฟลต    จํานวน  2  ตัว  
5. ทรัมเปต บีแฟลต    จํานวน  4  ตัว  
6. สไลด์ทรอมโบน    จํานวน  4  ตัว  
7. ยูโฟเนียม     จํานวน  2  ตัว  
8. มาร์ชช่ิงเมลโลโฟน    จํานวน  2  ตัว 
9. มาร์ชช่ิง ทูบา     จํานวน  1  ตัว 
10. กลองสแนร์ 14 น้ิว พรอ้มสายสะพาย  จํานวน  2  ตัว 
11. กลองใหญ่ ขนาด 18-24 น้ิว   จํานวน  1  ตัว 
12. มาร์ชช่ิงเบล     จํานวน  1  ตัว 
13. ไม้คฑาเดินแถว หัวสิงห ์   จํานวน  1  ตัว 
14. ฉาบเดินแถว ขนาด 16 น้ิว   จํานวน  2  ตัว 

ผู้มีสิทธิในการเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถกูระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 
๓. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ 

ราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
๔. ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคา  ให้แก่  โรงเรียนวัดภูเขาทอง  

ณ วันประกาศสอบราคา  หรอืไม่เป็นผู้กระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบ
ราคาซื้อครั้งน้ี 

กําหนดย่ืนซองสอบราคา ต้ังแต่บัดน้ี จนถึงวันที่  31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 255๗ ระหว่างเวลา8.30 
น. ถึงเวลา 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนวัดภูเขาทอง และกําหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 1 
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 255๗    เวลา 9.00 น.   ณ โรงเรียนวัดภูเขาทอง 

 
 



ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  โรงเรียนวัดภูเขาทอง ต้ังแต่บัดน้ี จนถึงวันที่ 31 เดือน 
กรกฎาคม  พ.ศ.255๗   หรอืสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข  077-425463   ในวันและเวลาราชการ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  21  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.255๗ 
 
      

 
ลงช่ือ 

             (นางจิรวรรณ คุ้มพร้อม  สําลีพันธ์) 
                                   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



เอกสารสอบราคาซ้ือ   เลขที่  1/255๗ 
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 

ตามประกาศโรงเรียนวัดภูเขาทอง   ลงวันที่  21  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.255๗   
......................................................... 

 โรงเรียนวัดภูเขาทอง   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต  1  ซึ่งต่อไปน้ี
เรียกว่า “โรงเรียน”   มีประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต    ตามรายการดังน้ี 

1. ฟลุ๊ต      จํานวน 1  ตัว  
2. คลาริเนท บีแฟลต    จํานวน  2  ตัว  
3. อัลโตแซกโซโฟน อีแฟลต   จํานวน  2  ตัว  

   4. เทเนอร์แซกโซโฟน อีแฟลต    จํานวน  2  ตัว  
5. ทรัมเปต บีแฟลต    จํานวน  4  ตัว  
6. สไลด์ทรอมโบน    จํานวน  4  ตัว  
7. ยูโฟเนียม     จํานวน  2  ตัว  
8. มาร์ชช่ิงเมลโลโฟน    จํานวน  2 ตัว 
9. มาร์ชช่ิง ทูบา     จํานวน  1 ตัว 
10. กลองสแนร์ 14 น้ิว พรอ้มสายสะพาย  จํานวน  2 ตัว 
11. กลองใหญ่ ขนาด 18-24 น้ิว   จํานวน  1 ตัว 
12. มาร์ชช่ิงเบล     จํานวน  1 ตัว 
13. ไม้คฑาเดินแถว หัวสิงห ์   จํานวน  1 ตัว 
14. ฉาบเดินแถว ขนาด 16 น้ิว   จํานวน  2 ตัว 
ซึ่งครุภัณฑ์ที่จะซื้อน้ีต้องเป็นของแท้   ของใหม่   ไม่เคยใช้งานมาก่อน   ไม่เป็นของเก่าเก็บ   อยู่ใน

สภาพที่จะใช้งานได้ทันที   และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับน้ี   โดยมี
ข้อแนะนําและข้อกําหนด   ดังต่อไปน้ี 
1.   เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

   1.1   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
   1.2   แบบใบเสนอราคา 
   1.3   แบบสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 
   1.4   แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา) 
   1.5   บทนิยาม 
 ( 1 )  ผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกัน 
 ( 2 )  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

 1.6   แบบบัญชีเอกสาร 
 ( 1 )  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1  
 ( 2 )  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

 1.7  บัญชีรายช่ือผู้มีอํานาจควบคุม 
 1.8  บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ/หุ้นสว่นผู้จัดการ 
 1.9  บัญชีผู้ถอืหุ้นรายใหญ ่
 1.10 แบบหนังสือมอบอํานาจ  

ฯลฯ 



2.     คุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคา 
       2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายครุภัณฑ์ที่สอบราคาซื้อ 
       2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนช่ือ
แล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน   ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.5 
 2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย   เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสทิธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
 
3.     หลกัฐานการเสนอราคา 
       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอ้มกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไว้นอกซองใบเสนอ
ราคาเป็นสองส่วน   คือ 
      3.1   ส่วนที่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

(1) ในกรณผีู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
        (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามัญ  หรอืห้างหุ้นส่วนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
        (ข)   บริษทัจํากัด  หรือบริษทัมหาชนจํากัดให้ย่ืนสําเนานักเรียนรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  หนังสอืบริคณห์สนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ  ผูม้ีอํานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลท่ีไม่ใช่นิติบุคคลให้ย่ืนสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้น้ัน  สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้าม)ี  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองเสาเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณผีู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ย่ืนสําเนาสัญญาของการเข้า
ร่วมค้า  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีทีผู่้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใช่สัญชาติไทยให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน 
(1) 

(4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
        สําหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้า  จะต้องมีสําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1  ทัง้หมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ 1.6(1) 
     3.2  ส่วนที่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

(1)  แคตตาลอ็ก  และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามข้อ 4.4 
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนลง

นามในใบเสนอราคาแทน 
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ 1.6(2) 

 
 
 
 



 4.     การเสนอราคา 
 4.1   ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคา   ตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ  
ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคา  พรอ้มทั้งประทับตรา ( ถ้ามี )  
กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
 4.2   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท   และเสนอเพียงราคาเดียว   โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาต่อหน่วย   และหรือต่อรายการ  ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง   ทั้งน้ีราคารวม
ที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ   ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถอืตัวหนังสือเป็นสําคัญ   
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น   ซึ่งรวมค่าภาษีมูลคา่เพ่ิมและภาษีอากรอ่ืนๆ   คา่ขนส่งค่าจดทะเบียน   และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ   ทั้งปวง  จนกระทั่งมอบพัสดุให้  ณ  โรงเรียนวัดภูเขาทอง 
         ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดราคาไม่น้อยกว่า    90   วันนับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา   
โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 4.3   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ   ไม่เกิน  30  วัน   นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย 
         *4.4   --------------------------- 
         *4.5    --------------------------- 
 4.6  ก่อนย่ืนซองสอบราคา   ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบ
ราคา 
 4.7  ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนซองใบเสนอราคาที่เปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง   ประธาน
คณะกรรมการเปดิซองสอบราคา   โดยระบุที่หน้าซองว่า“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี1/255๗” 
ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไปจนถึงวันที่ 1๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.255๗ ระหว่างเวลา     
08.30 น.   ถงึ 16.30  น.  เว้นวันหยุดราชการ  ณ  โรงเรียนวัดภูเขาทอง  เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบ
ราคาแล้วจะไมร่ับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้
เสนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ  1.5 (๑)  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม่  
และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า   มีผู้
เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ  1.5 ( 2 )  และคณะ
กรรมการฯ   เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   คณะกรรมการจะตัด
รายช่ือผู้เสนอราคารายน้ันออกจากการเป็นผู้เสนอราคา   และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก   และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน   เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย
ได้ว่าผู้เสนอราคาน้ันเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ   และมิได้เป็นผู้ริเริ่ม
ให้มีการกระทาํดังกล่าว 
 ผู้เสนอราคาทีถู่กตัดช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคา   เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน   วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  3  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวง    ให้ถอืเป็นที่สุด 



 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รบัการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น  ณ  โรงเรียนวัดภูเขาทอง ในวันที่   1   เดือน สิงหาคม   พ.ศ.255๗   ต้ังแต่เวลา 9.00 น.   
เป็นต้นไป 
 การย่ืนอุทธรณ์ตามวรรค  5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา 
เว้นแต่ปลัดกระทรวงจะพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิงและ
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์   และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิงให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
5.    หลกัเกณฑ์และสทิธิ์ในการพิจารณาราคา 
 5.1  ในการสอบราคาคร้ังน้ี   โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
 5.2  หากผู้เสนอราคารายใด    มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3   หรือย่ืนซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4   แล้ว   คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน   เว้นแต่เป็นขอ้ผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย   
หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ   ทั้งน้ี 
เฉพาะในกรณทีี่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่าน้ัน 
 5.3  โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา   โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปน้ี 
        (1) ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคาน้ัน   ในบัญชีผู้รับเอกสาร   หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคา
ของโรงเรียน 
        (2) ไมก่รอกช่ือนิติบุคคล   หรือบุคคลธรรมดา   หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหน่ึงอย่างใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
        (3)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสําคัญ   
หรือมีผลที่ทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
        (4)   ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก   เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือช่ือ
พร้อมประทับตรา( ถ้ามี ) กํากับไว้ 
 5.4   ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา   คณะกรรมการสอบราคา  หรอืโรงเรียนมีสิทธิ
ให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง  สภาพ   ฐานะหรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้   โรงเรียนมี
สิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาํสัญญา  หากหลักฐานดังกลา่วไม่มีความเหมาะสมหรือไมถู่กต้อง 
 5.5   โรงเรียนคงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด   หรือราคาหน่ึงราคาใด   หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้   
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน   หรือขนาด   หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด   หรืออาจจะยกเลิกการ
สอบราคา   โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สดุแต่จะพิจารณา  ทั้งน้ี   เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ   
และใหถ้อืว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด   ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ   มิได้รวมทั้งโรงเรียน
จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา   และลงโทษให้ผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน   ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่
ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริต   เช่น   การเสนอราคา
อันเป็นเท็จ   หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา   หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 
 5.6   ในกรณทีี่ปรากฏข้อเท็จจริงภายจากการเปิดซองสอบราคาว่า   ผู้เสนอราคาทีม่ีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายช่ือไว้ตามข้อ  4.7  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน   
ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   
ตามข้อ 1.5   โรงเรียนมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศ
รายช่ือ   ตามข้อ  4.7  และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน 



 ในกรณีน้ี   หากปลัดกระทรวงเห็นว่า   การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะ
เป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิงปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
6.   การทาํสญัญาซ้ือขาย 
 6.1   ในกรณทีี่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  5  วันทําการของทาง
ราชการนับแต่วันที่ที่ทําข้อตกลงซื้อ โรงเรียนจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ 1.3  ก็ได้ 
 6.2   ในกรณทีี่ผู้ชนะการสอบราคา   ไมส่ามารถส่งมอบสิง่ของได้ครบถ้วนภายใน  5  วันทําการของ
ทางราชการ   หรือโรงเรียนเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ  ตามข้อ 6.41   ผู้ชนะการสอบราคา
จะต้องทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3   กับโรงเรียนภายใน    15  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้ง   และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ   5   ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้
โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะทําสญัญา   โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
  (1)   เงินสด 
  (2)   เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียนโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสญัญาหรือเกินหน้าน้ันไม่เกิน 
3  วันทําการของทางราชการ  และจะต้องเป็นเช็คที่ผู้รับเงินไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน 
  (3)   หนังสือค้าํประกันของธนาคารภายในประเทศ   ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ  
1.4 
  (4)   หนังสือค้าํประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
หรือบริษัทเงินทุน    หรือบรษิัทเงินทุน    หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์
และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ
ทราบแล้ว   โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ  1.4 
  (5)   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน  15  วัน   นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้ขาย)   พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
7.     อัตราคา่ปรบั 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงโยธวาทิตข้อ  15   ให้คิดในอัตราร้อยละ  0.2  
ต่อวัน 
8.     การรบัประกันความชํารดุบกพร่อง 
 ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ   หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ  1.3  
แล้วแต่กรณ ี  จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่
กําหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ   โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน  10  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
9.     ข้อสงวนสทิธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
 9.1    เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งน้ีได้มาจากเงินกู้ไทยเข้มแข็ง 
 การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ   โรงเรียนได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเพ่ิมเติมหรือสมทบ   หรือได้รับ
อนุมัติให้ใช้เงินบํารุงการศึกษา   หรือได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการแล้วเท่าน้ัน 

9.2  เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย  และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคา 



ซื้อแล้ว   ถ้าผูข้ายจะต้องหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ   และของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือใน
เส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่   และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
กําหนด   ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี   ดังน้ี 
  (1)   แจ้งการสั่งหรือการนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี   ภายใน  7  วัน   นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซือ้ของจากต่างประเทศเว้น
แต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนได้ 
  (2)   จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย   เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก  สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวี   ให้บรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย   ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน   
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3)   ในกรณีทีไ่ม่ปฏิบัติตาม  ( 1)  หรือ (2)  ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย   ว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
 9.3   ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนคัดเลือกแล้ว   ไม่ไปทําสัญญาหรืข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุไว้ในข้อ  6.2  โรงเรียนจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืนๆ (ถ้ามี)  รวมท้ังพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 9.4   โรงเรียนสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญา   ให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด ( ถ้าม ี) 
10.     เอกสารแนบท้ายประกาศถือเป็นส่วนหน่ึงของประกาศสอบราคาฉบับน้ี 
       

 
 
โรงเรียนวัดภูเขาทอง 

     วันที่   21  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.255๗        
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 
 

รายละเอียดและคณุลกัษณะของฟลุต๊  
1. เป็นเคร่ืองดนตรีที่ออกแบบ เพ่ือใช้กับวงโยธวาทิต 
2. ตัวเคร่ืองทําด้วยโลหะชุบนิเก้ิล หรือเงินเงางาม 
3.  หลักเกลียว และก้านแว่นน้ิว เป็นโลหะที่ไมเ่กิดสนิม 
4.   มีหีบบรรจุเฉพาะเคร่ืองดนตรีอย่างดี 
5.  ผลิตภัณฑ์จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน,เกาหลี, ไต้หวัน 
6. มีแผ่นโปรแกรมสําหรับเรียนเคร่ืองดนตรี กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และสามารถบรรเลงพร้อมกับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ได้ 
7.  รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 ปี 

 
รายละเอียดและคณุลกัษณะของคลาริเนต็  

1. เป็นเคร่ืองดนตรีที่ออกแบบ เพ่ือใช้กับวงโยธวาทิต 
2. ลักษณะตัวเคร่ืองทําด้วยวัสดุ ABS สีดําอย่างดี 
3. น้ิวคีย์และแว่นน้ิวทําด้วยโลหะชุบนิเก้ิล หรือเงินเงางาม 
4. มี 17 กระเด่ืองน้ิว 6 แหวน 
5. มีหีบบรรจุเฉพาะเคร่ืองดนตรีอย่างดี 
6. ผลิตภัณฑ์จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน,เกาหลี, ไต้หวัน 
7. มีแผ่นโปรแกรมสําหรับเรียนเคร่ืองดนตรี กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และสามารถบรรเลงพร้อมกับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ได้ 
8. รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 ปี 

 
รายละเอียดและคณุลกัษณะของอัลโตแ้ซ็กโซโฟน  

1. เป็นเคร่ืองดนตรีที่ออกแบบ เพ่ือใช้กับวงโยธาทิต 
2. ระดับเสียงของเคร่ือง อีแฟลต  
3. ตัวเคร่ืองทําด้วยโลหะชุบนิเก้ิล, เงินหรือแลคเกอร์เงางาม 
4. กระเด่ืองน้ิวและก้านคีย์ทําด้วยโลหะอย่างดีไม่เกิดสนิม  
5. มีสายคล้องคอ 1 เส้น 
6. มีหีบบรรจุเฉพาะเคร่ืองดนตรีอย่างดี 
7. ผลิตภัณฑ์จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน,เกาหลี, ไต้หวัน 
8. มีแผ่นโปรแกรมสําหรับเรียนเคร่ืองดนตรี กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และสามารถบรรเลงพร้อมกับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ได้ 
9. รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 ปี 

 
รายละเอียดและคณุลกัษณะของเทเนอรแ์ซ็กโซโฟน  

1. เป็นเคร่ืองดนตรีที่ออกแบบ เพ่ือใช้กับวงโยธวาทิต 
2. ระดับเสียงของเคร่ือง บีแฟลต  
3. ตัวเคร่ืองทําด้วยโลหะชุบนิเก้ิล, เงินหรือแลคเกอร์เงางาม 



4. กระเด่ืองน้ิวและก้านคีย์ทําด้วยโลหะอย่างดีไม่เกิดสนิม  
5. มีสายคล้องคอ 1 เส้น 
6. มีหีบบรรจุเฉพาะเคร่ืองดนตรีอย่างดี 
7. ผลิตภัณฑ์จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน,เกาหลี, ไต้หวัน 
8. มีแผ่นโปรแกรมสําหรับเรียนเคร่ืองดนตรี กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และสามารถบรรเลงพร้อมกับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ได้ 
9. รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 ปี 

 
รายละเอียดและคณุลกัษณะเฉพาะของทรัมเปต  

1. เป็นเคร่ืองดนตรี ที่ออกแบบมาเพ่ือใช้สําหรับวงโยธวาทิต 
2. ระดับเสียงของเคร่ือง บีแฟลต  
3. ตัวเคร่ืองทําด้วยโลหะชุบนิเก้ิล, เงิน หรือแลคเกอร์เงางาม พร้อมปากเป่า 
4. มีลูกสูบ 3 ลูกสูบ ทําด้วยโลหะ มีสปริงครบ สามารถถอดออกเพ่ือปรับแต่งเสียง และทําความสะอาดได้ 
5. กระเด่ืองปล่อยนํ้าลายทําด้วยโลหะชนิดเดียวกับเคร่ือง 
6. มีหีบบรรจุเฉพาะเคร่ืองดนตรีอย่างดี 
7. ผลิตภัณฑ์จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน,เกาหลี, ไต้หวัน 
8. มีแผ่นโปรแกรมสําหรับเรียนเคร่ืองดนตรี กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และสามารถบรรเลงพร้อมกับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ได้ 
9. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี 

 
รายละเอียดและคณุลกัษณะเฉพาะของทรอมโบน  

1. เป็นเคร่ืองดนตรี ที่ออกแบบมาเพ่ือใช้ สําหรับวงโยธวาฑิต 
2. ระดับเสียงของเคร่ืองบีแฟลต  
3. เป็นทรอมโบนชนิดสไลด์ทรอมโบน  
4. ตัวเคร่ืองทําด้วยโลหะชุบนิเก้ิล, เงิน หรือแลคเกอร์เงางาม   พร้อมปากเป่า  
5. มีเกลียวล็อคขอ้ต่อระหว่างตัวเคร่ืองกับท่อคันชัก 
6. กระเด่ืองปล่อยนํ้าลายทําด้วยโลหะชนิดเดียวกับตัวเคร่ือง 
7. ผลิตภัณฑ์จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน,เกาหลี, ไต้หวัน 
8. มีแผ่นโปรแกรมสําหรับเรียนเคร่ืองดนตรี กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และสามารถบรรเลงพร้อมกับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ได้ 
9. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี 

 
รายละเอียดและคณุลกัษณะเฉพาะของยูโฟเนียม 

1. เป็นเคร่ืองดนตรี ที่ออกแบบมาเพ่ือใช้สําหรับวงโยธวาทิต 
2. ตัวเคร่ืองตลอดจนน้ิวคีย์ทําด้วยโลหะชุบนิเกิลหรือเงินเงางาม พร้อมปากเป่า 
3. ขนาดท่อ มีเสน้ผ่าศูนย์กลางระหว่าง 13 – 14 มม. 
4. ขนาดลําโพง มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง  280 - 300 มม. 
5. ลูกสูบ  3  ลูกสูบ  เรียงอยู่ในระดับเดียวกัน 
6. ผลิตในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน, เกาหลี, ไต้หวัน 



7. มีแผ่นโปรแกรมสําหรับเรียนเคร่ืองดนตรี กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และสามารถบรรเลงพร้อมกับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ได้ 

8. รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 ปี 
 
รายละเอียดและคณุลกัษณะเฉพาะของมาร์ชชิง่เมลโลโฟน  

1. เป็นเคร่ืองดนตรีที่ออกแบบมาเพ่ือใช้ สําหรับวงโยธวาทิต 
2. ระดับเสียงของเคร่ือง เอฟ (Key in F) 
3. ตัวเคร่ืองทําด้วยโลหะชุบนิเก้ิล, เงิน หรือแลคเกอร์เงางาม พร้อมปากเป่า   
4. มีลูกสูบ 3 ลูกสูบ เรียงอยู่ในระดับเดียวกัน  
5. มีหีบบรรจุเฉพาะเคร่ืองดนตรีอย่างดี 
6. ผลิตภัณฑ์จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน,เกาหลี, ไต้หวัน 
7. มีแผ่นโปรแกรมสําหรับเรียนเคร่ืองดนตรี กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และสามารถบรรเลงพร้อมกับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ได้ 
8. รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 ปี 

 
รายละเอียดและคณุลกัษณะเฉพาะของทบูา้  

1. เป็นเคร่ืองดนตรีที่ออกแบบ เพ่ือใช้กับวงโยธวาฑิต 
2. ระดับเสียงของเคร่ือง บีแฟลต  (Key in Bb) 
3. ตัวเคร่ืองตลอดจนน้ิวคีย์ทําด้วยโลหะชุบนิเก้ิล, เงิน หรือแลคเกอร์เงางาม พร้อมปากเป่า 
4. มีลูกสูบ 3 ลูกสูบ มีท่อปรับเสียงแบบเดินสวนสนามได้ 
5. มีหีบบรรจุเฉพาะเคร่ืองดนตรีอย่างดี 
6. ผลิตจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน, เกาหลี, ไต้หวัน 
7. มีแผ่นโปรแกรมสําหรับเรียนเคร่ืองดนตรี กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และสามารถบรรเลงพร้อมกับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ได้ 
8. รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 ปี 

 
รายละเอียดและคณุลกัษณะเฉพาะของกลองสแนร์พรอ้มชุดสะพาย  

1. ตัวกลองทําด้วยไม้อย่างดี อัดหนาไม่น้อยกว่า 7 ช้ัน 
2. มีเกลียวสําหรบัขึ้นหนังกลองขันด้วยกุญแจ 4 - 6 เหลี่ยม ไม่น้อยกว่า 12 หลักทั้งสองด้าน 
3. ขนาดของกลางสแนร์สูงไม่น้อยกว่า 10 น้ิว 
4. ขนาดของกลองสแนร์มีเส้นผา่ศูนย์กลาง 14 น้ิว ขอบกลองผลิตจากโลหะอย่างดี 
5. มีคันโยกสําหรบัปรับสายสแนร์ 
6. หนังกลองทําด้วยวัสดุสังเคราะห์เทยีบเท่าหนัง 
7. ชุดสะพายกลองอย่างดี 
10.  ไม้ตีกลองสแนร์  1  คู ่
11.  ผลิตจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน, เกาหลี, ไต้หวัน 
12.  รับประกนัคุณภาพเป็นเวลา 1 ปี 

 
 



รายละเอียดและคณุลกัษณะเฉพาะของกลองใหญ่ 18 -24 นิ้ว  
1. เป็นเคร่ืองดนตรีที่ออกแบบมาเพ่ือใช้ สําหรับวงโยธวาทิต 
2. ตัวกลองทําด้วยไม้อย่างดี อัดหนาไม่น้อยกว่า 7 ช้ัน 
3. กลองมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 18”,20”,22”,24” สูงไม่น้อยกว่า 14  น้ิว 
4. มีหมุดยึดหนังกลองไม่น้อยกว่า  10  หลัก 
5. หนังกลองทําด้วยวัสดุสังเคราะห์เทียมสีขาวขุ่น คุณภาพดี 
6. พร้อมชุดสะพายกลองใหญ ่
7. พร้อมไม้ตีกลองใหญ่ 1 คู ่
8. ผลิตจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน, เกาหลี, ไต้หวัน 
9. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี 

 
รายละเอียดและคณุลกัษณะของมาร์ชชิ่งเบล  

1. ตัวรางทําจากไม้ หรือโลหะ พ่นสี สวยงาม อย่างดี 
2. เป็นระนาดเหล็ก มีรางสําหรบัรองรับคีย์แต่ละคีย์ 
3. ตัวคีย์ ทําด้วยโลหะอลูมิเนียม มีจํานวนไม่น้อยกว่า 30 คย์ี  
4. มีไม้ตีมาร์ชช่ิงเบล จํานวน   1   คู ่
5. พร้อมชุดสะพายมาร์ชช่ิงเบล 
6. ตัวมาร์ชช่ิงเบลเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศฝร่ังเศส, อังกฤษ หรือเยอรมนั 
7. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี 

 
รายละเอียดและคณุลกัษณะของฉาบเดนิแถว ๑๖ นิ้ว  

1. เป็นเคร่ืองดนตรีที่ออกแบบเพ่ือใช้บรรเลงกับวงดุริยางค์ 
2. ตัวฉาบทําด้วยโลหะทองเหลือง  ผสมอย่างดีไม่เกิดสนิม เสียงดังกังวานเวลาที่ กระทบกัน 
3. เส้นผ่าศูนย์กลางของฉาบไม่น้อยกว่า 16 น้ิว 
4. มีหูฉาบทําจากหนังหรือวัสดุเทียมหนังอย่างดี 
5. ตัวฉาบถูกตีด้วยเครื่องจักร  เป็นร่องเสียงโดยรอบ 
6. ผลิตจากประเทศเยอรมัน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส 
7. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี 

 
รายละเอียดและคณุลกัษณะเฉพาะของไม้คฑา  

1. เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบเพ่ือใช้กับวงโยธวาทิต 
2. ตัวด้ามทําด้วยไม้หวาย หรือ วัสดุที่ดีกว่า 
3. หัวของคฑาทําด้วยโลหะอย่างดี มีสิงห์อยู่ที่ยอดของคฑา มีความสวยงาม 
4. เป็นของใหม่ไมเ่คยถูกใช้งานมาก่อน 
5. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศปากีสถาน, จีน หรือไต้หวัน 
6. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี 

 
 



  ใบเสนอราคา  
 
เรียน     ประธานคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีสอบราคา 

  1. ข้าพเจ้า................................................................................อยู่เลขที่................................. 
ถนน ........................................ ตําบล/แขวง................................... อําเภอ/เขต.............................................. 
จังหวัด ................................... โทรศัพท์........................................... โดย ..................................................... 
ผู้ลงนามข้างท้ายน้ี   ได้พิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาซื้อ และเอกสารเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  เลขที่     ๑/
๒๕๕๗  โดยตลอดและยอมรับข้อกําหนดและเง่ือนไขน้ันแล้ว  รวมท้ังรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามท่ีกําหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

          2. ข้าพเจ้า ขอเสนอรายการพัสดุ  รวมทั้งบริการ  ตามข้อกําหนดเง่ือนไขรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ แห่งเอกสารสอบราคาซื้อ  ดังต่อไปน้ี     

ลําดับ
ที่ 

รายการ จํานวน 
ราคาต่อหน่วย ภาษีมูลค่าเพ่ิม จํานวนเงินรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

1. ฟลุ๊ต ๑ ตัว    
๒. คลาริเนท บีแฟลต  ๒ ตัว    
๓. อัลโตแซกโซโฟน อีแฟลต  ๒ ตัว    
๔. เทเนอร์แซกโซโฟน อีแฟลต ๒ ตัว    
๕. ทรัมเปต บีแฟลต ๔ ตัว    
๖. สไลด์ทรอมโบน ๔ ตัว    
๗. ยูโฟเนียม  ๒ ตัว     
๘. มาร์ชช่ิงเมลโลโฟน ๒ ตัว    
๙. มาร์ชช่ิง ทูบา ๑ ตัว    
๑๐. กลองสแนร ์14 น้ิว พร้อม

สายสะพาย 
๒ ตัว     

๑๑. กลองใหญ ่ขนาด 18-24 น้ิว ๑ ตัว    
๑๒. มาร์ชช่ิงเบล  ๑ ตัว    
๑๓. ไม้คฑาเดินแถว หัวสิงห ์ ๑ ตัว    
๑๔. ฉาบเดินแถว ขนาด 16 น้ิว ๒ ตัว    
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (.........................................................................................) 

 

เป็นเงินทั้งสิ้น ....................……………….บาท  (………………………….…………….…………….…………….…....................) 
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจํานวน ………………..…….…..บาท ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วย
แล้ว 
  3. คําเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา 90 วัน นับต้ังแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา และโรงเรียนวัด
ภูเขาทอง อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตาม
เหตุผลอันสมควร ที่โรงเรียนวัดภูเขาทองร้องขอ 
 4. กําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ข้าพเจ้ารับรองที่ส่งมอบพัสดุตามเอกสารการประกวดราคาโดย
ครบถ้วนถูกต้องภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสญัญาซื้อขาย  



 5.   ในกรณทีีข่้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจัดหา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
 5.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคากับโรงเรียนวัดภูเขา
ทอง ภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทําสัญญา 

        5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารประกวดราคา 
ให้แก่โรงเรียนวัดภูเขาทอง ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญา เป็นจํานวนร้อยละ ๕  ของราคาตามสัญญา ที่
ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาน้ี เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน  
  หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ข้างต้นน้ี ข้าพเจ้ายอมให้โรงเรียนวัดภูเขาทองริบ
หลักประกันการเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ําประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมี
แก่โรงเรียนวัดภูเขาทอง และโรงเรียนวัดภูเขาทองมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอ่ืนเป็นผู้ประกวดราคาได้ หรือ
โรงเรียนวัดภูเขาทองอาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้ 

6.  ข้าพเจ้ายอมรับว่าโรงเรียนวัดภูเขาทองไม่มีความผูกพันที่จะรับคําเสนอน้ี หรือใบเสนอราคา
ใดๆ รวมทั้งไมต้่องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 
                    **7. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามท่ีได้ทําความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง
คําเสนอนี้ ขา้พเจ้าขอมอบ................…...........-……………………เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคา เป็นจํานวน
เงิน……………-……บาท (……………………………-……………………….) มาพร้อมกันน้ี 
            8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ย่ืนพร้อมใบเสนอราคาน้ี โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าโรงเรียนวัดภูเขาทองไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น 

9. ใบเสนอราคาน้ีได้ย่ืนเสนอโดยบริสทุธ์ิยุติธรรมและปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษทัใดๆ ที่ได้ย่ืนเสนอราคาใน
คราวเดียวกัน 
 

เสนอมา  ณ  วันที่ ..…...... เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
        (ลงช่ือ)…………….……………………………… 

    (..……………………..............…………...) 

   ตําแหน่ง.....…............…......…..………………….. 
                   ประทับตรา (ถ้ามี) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีเอกสารส่วนที่  1 

1.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด 

    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   จํานวน……………แผ่น 
    บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ  และผู้มีอํานาจควบคุม  จํานวน……………แผ่น 

                (ข) บริษทัจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   จํานวน……………แผ่น 
    หนังสือบรคิณห์สนธิ      จํานวน……………แผ่น 
    บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จดัการ  และผู้มอํีานาจควบคุม(ถ้ามี) จํานวน……………แผ่น 
    บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่      จํานวน……………แผ่น 

       2.  ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
                 (ก) บุคคลธรรมดา 

     สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน   จํานวน……………แผ่น 
                 (ข) คณะบุคคล 

     สําเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถงึการเข้าเป็นหุ้นส่วน   จํานวน……………แผ่น 
     สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน   จํานวน……………แผ่น 

 3.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
      สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า                จํานวน……………แผ่น 
                 (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 

- บุคคลสญัชาติไทย 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    จํานวน……………แผ่น 

- บุคคลที่มใิช่สญัชาติไทย 
สําเนาหนังสือเดินทาง      จํานวน……………แผ่น 

                 (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุน้ส่วนจํากัด 

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   จํานวน……………แผ่น 
       บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ และผูม้ีอํานาจควบคุม(ถ้ามี)  จํานวน……………แผ่น 

- บริษัทจํากัดหรอืบริษทัมหาชนจํากัด 
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   จํานวน……………แผ่น 

     หนังสือบริคณห์สนธิ      จํานวน……………แผ่น 
     บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จดัการ  ผู้มีอํานาจควบคุม(ถ้ามี)  จํานวน……………แผ่น 

       บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่     จํานวน……………แผ่น 
 

 4.  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
   …………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………….. 



  
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหลักฐานทีข่้าพเจ้าย่ืนพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื้อ
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ    
      ลงช่ือ……………………………………..ผู้เสนอราคา 
           (…………………………………….) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีเอกสารส่วนที่  2 

 1.  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  จํานวน………………..แผ่น 
 2.  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้ 

          บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  จํานวน .....................แผ่น 
 3.  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

 
            ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหลกัฐานที่ข้าพเจ้าย่ืนพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื้อถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ 
    
 
      ลงช่ือ……………………………………….ผู้เสนอราคา 
              (………………………………………) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ



หนังสือค้ําประกนั 
(หลักประกันสัญญา) 

 

เลขที่……………………………………. วันที่…………………………………… 
  
  
 ข้าพเจ้า…………………………(ช่ือธนาคาร)……………สํานักงานต้ังอยู่เลขที่…………. 
ถนน………………………….ตําบล/แขวง………………...............…….อําเภอ/เขต………………………………… 
จังหวัด…………………………..โดย……………………………………………………….ผู้มอํีานาจลงนาม 
ผูกพันธนาคาร ขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับน้ีให้ไว้ต่อ…………………………(ช่ือส่วนราชการผู้ซื้อ)…….. 
ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้ซื้อ” ดังมีข้อความต่อไปน้ี 
 1. ตามท่ี………………………………(ช่ือผู้ขาย)…………………………………ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “ผูข้าย”  
ได้ทําสัญญาซือ้ขาย…………………………………………………………………….กับผู้ซื้อ ตามสญัญาเลขที ่..........................   
ลงวันที่……………………………………………..ซึ่งผูข้ายต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ซื้อเป็นจํานวน
เงิน………………………………………บาท(……………......…………………………….)  ซึ่งเท่ากับร้อยละ ……… (…………% ) 
ของราคาทั้งหมดตามสัญญา 
 ข้าพเจ้ายอมผูกพันตน โดยไม่มีเง่ือนไขที่จะค้ําประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหน้ี
ช้ันต้น ในการชําระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ซื้อจํานวนไม่เกิน………………………………………บาท 
(…………………………………….)  ในกรณีที่ผูข้ายก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชําระ ค่าปรับ หรอืค่าใช้จ่าย
ใด ๆ  หรือผู้ขายมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กําหนดในสัญญาดังกล่าวขา้งต้น  ทั้งน้ีโดยข้าพเจ้าจะไม่อ้าง
สิทธิใดๆ เพ่ือโต้แย้ง  และผู้ซือ้ไม่จําเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขายชําระหน้ีน้ันก่อน 
 2. หากผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผูข้าย   หรือยินยอมให้ผู้ขายปฏิบัติผิดแผกไปจากเง่ือนไข
ใด ๆ ในสัญญาให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีน้ัน ๆ ด้วย 
 3. หนังสือค้ําประกันน้ีมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันทําสัญญาซื้อขายดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่
ภาระหน้าที่ทั้งหลายของผู้ขายจะได้ปฏิบัติให้สําเร็จลุล่วงไป  และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคํ้าประกันไม่ว่ากรณี
ใด ๆ ตราบเท่าที่ผู้ขายยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ซื้อตามสญัญาซื้อขายอยู่ 
 ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ 
                                                                          
  (ลงช่ือ)………………......…………….ผู้ค้ําประกัน 
           (………………......…………..) 
  ตําแหน่ง……….....……………………….. 
   

                                                                          (ลงช่ือ)………………......…………….พยาน 
          (……….......…………………) 
   

                                                                         (ลงช่ือ)………………......…………….พยาน 
          (……….......…………………) 



บทนิยาม 
 

  “ผูเ้สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกนั”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอ
ราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรม   เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เขา้เสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรมในคราวเดียวกัน 
 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น 
ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสมัพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปน้ี 

(๑.) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการ   หุ้นสว่นผู้จัดการ  กรรมการผู้จดัการ 
ผู้บริหาร    หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหน่ึง  มีอํานาจ
หรือสามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรือหลาย
รายที่เสนอราคาให้แก่กรม 
ในการประกวดราคาซื้อครั้งน้ี 

(๒.) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือผู้เป็นหุ้นสว่นไม่
จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจํากัด  หรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษทัจาํกัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เป็นหุ้นส่วน  
ในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด   หรือเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญใ่นบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
อีกรายหน่ึงหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อครั้งน้ี 
 คําว่า  “ผู้ถือหุ้นรายใหญ”่  ใหห้มายความว่า   ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้าในกิจการ
น้ัน     หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบาง
ประเภทหรือบางขนาด 

(๓.) มีความสมัพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง  (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จดัการ  
กรรมการผูจ้ัดการ   ผู้บรหิาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล
รายหน่ึง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรอืเป็นผู้ถือหุน้รายใหญใ่นบริษทัจํากัด หรือ
บริษัทมหาชนจํากัด   อีกรายหน่ึงหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อครั้งน้ี  หรือใน
นัยกลับกัน 

การดํารงตําแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถอืว่าเป็นการดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน  หรือการถือ
หุ้น  ของบุคคลดังกล่าว 

ในกรณีบุคคลใดใช้ช่ือบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผูบ้ริหารผู้เป็น
หุ้นส่วนหรือผูถ้ือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง  หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของ
ห้างหุ้นส่วน  หรือบริษทัจาํกัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัด 
ที่เก่ียวข้อง  ได้เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อคราวเดียวกัน  ใหถ้ือว่าผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานน้ัน
มีความสัมพันธ์กันตาม (๑)  (๒) หรือ (๓)   แลว้แต่กรณี 
  “การขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม”  หมายความว่า  การที่ผู้เสนอราคารายหน่ึงหรือ   
หลายรายกระทําการอย่างใดๆ  อันเป็นการขัดขวาง   หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อกรม  ไมว่่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน  หรือโดยการให้ ขอให้ หรอืรับว่าจะ
ให้      เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน   หรือประโยชน์อ่ืนใด  หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่า
จะใช้กําลังประทุษร้าย  หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ  หรอืกระทําการใดโดยทุจริต  ทั้งน้ี  โดยมีวัตถปุระสงค์ที่
จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน  หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหน่ึงรายใดเป็นผู้มี
สิทธิทําสญัญากับกรม หรือ     เพ่ือหลกีเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบกรม  
โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
 


