
 

 

              
 

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) 

เร่ือง  สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

                         โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย ๑๕ ป ี  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  

 

  ด้วย โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวทิย์) มีความประสงค์

จะด าเนินการจัดซ้ือหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียคา่ใช้จ่าย๑๕ป ี ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๕๘ ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี ้เป็นเงินทั้งสิน้  ๑,๐๕๑,๗๙๗ บาท(หนึ่งล้านห้าหมื่น

หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสบิเจ็ดบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี ้

  ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซ้ือดังกล่าว 

  ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไวใ้นบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ   หรือของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 

  ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุม้กัน  ซ่ึงอาจปฏเิสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เวน้แต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุม้กันเช่นว่านั้น 

  ๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่องคก์ารบริหาร

ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขัน

ราคาอยา่งเป็นธรรมในการสอบราคาซ้ือครั้งนี ้                                               

ก าหนดยื่นซองสอบราคาในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘        

ถึงวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

  กรณีย่ืนซองเสนอราคาโดยตรง 

๒๙ เมษายน ๒๕๕๘  ถึงวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ยื่นซอง ณ ห้องพัสด ุ

โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวทิย์)  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

กรณีย่ืนซองเสนอราคาทางไปรษณีย์ตอบรับ 

ผู้เสนอราคาสามารถยื่นได้ ตั้งแต่   ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘  ถึงวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  

โดยโรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวทิย์)  จะถือวันและเวลาที่โรงเรียน

องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวทิย์) ได้รับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง   แต่ทัง้นี ้ 

วันและเวลา ที่โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวทิย์) ได้รับจากไปรษณีย์  

ต้องไม่เกินวันท่ี  ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗   เวลา ๑๖.๓๐ น.  

/ก าหนดแจ้งรายช่ือ............. 

 



-๒- 

 
 

  ก าหนดแจ้งรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วน 

ในการเสนอราคา   ในวันที ่ ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๘   และก าหนดเปิดซองในวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  

ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น .  เป็นต้นไป   ณ  ห้องผู้อ านวยการ อาคารราชพฤกษ์  โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑  (ดอนสักผดุงวทิย์)   

ผู้ใดสนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   -    บาท       ได้ที่   

ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวทิย์)  ระหว่าง  ๒๙ เมษายน 

๒๕๕๘  ถึงวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข   

๐–๗๗๓๗– ๑๐๑๔  ในวันและเวลาราชการ    

 

         ประกาศ    ณ    วันที ่ ๒๙ เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

 
(นายภานุ    อ่ าใหญ่) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ 

(ดอนสักผดุงวทิย์) 

ปฏิบัติราชการแทน นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารสอบราคาซื้อเลขท่ี     ๔ /๒๕๕๘ 

ตามประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) 

ลงวันท่ี   ๒๙  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

    ด้วย โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวทิย์) มีความประสงค์

จะด าเนินการจัดซ้ือหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียคา่ใช้จ่าย ๑๕ ป ีประจ าปี

การศึกษา ๒๕๕๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการพัสดุฯ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนส าหรับ

นักเรียนโรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวทิย์)    ซ่ึงพัสดุที่จะซ้ือนีต้้องเป็น

ของใหม่ อยูใ่นสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคา

ฉบับนิ ้โดยมีข้อแนะน าและขอ้ก าหนดดังต่อไปนี ้

  ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

   ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

   ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 

   ๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 

   ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 

                            (๑)  หลักประกันสัญญา 

   ๑.๕ บทนิยาม 

        (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

        (๒) การขัดขวางการแขง่ขันราคาอยา่งเป็นธรรม 

   ๑.๖ บัญชีเอกสาร 

        (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ 

        (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒   

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

          ๒.๑     ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซ้ือ 

          ๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไวใ้นบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือ

ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติ

บุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

          ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ

สอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้๑.๕ 

 

/๒.๔ ผู้เสนอ........... 

 



-๒- 
 

        ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุม้กัน ซ่ึงอาจปฏเิสธไม่ยอมขึ้นศาล

ไทย  เวน้แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุม้กันเช่นว่านั้น  

          ๓. หลักฐานการเสนอราคา 

      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้

นอกซองใบเสนอราคาเป็น  ๒ ส่วน  คอื 

      ๓.๑ ส่วนที่  ๑  อยา่งน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                               (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  

                                         - ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                         - บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้น

รายใหญ่  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

            (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่น

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาขอ้ตกลงที่แสดงถึงการเขา้เป็นหุ้นส่วน   (ถ้ามี) ส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

            (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมคา้ ให้ยื่นส าเนา

สัญญาของการเขา้ร่วมคา้  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมคา้  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมคา้ฝ่ายใดเป็น

บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่น

เอกสารตามที่ระบุไวใ้น  (๑)    

             (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ้ 

๑.๖ (๑)    

   ๓.๒  ส่วนที่  ๒  อยา่งน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

(๑) แคตตาล๊อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                      

ตามขอ้  ๔.๔ 

                             (๒) หนังสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ

อ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน       

          (๓) ผู้เสนอราคาต้องแสดงหนังสือการเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากเจ้าของ   

ผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา 

                               (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบใน

ขอ้  ๑.๖ (๒)        

/๔. การเสนอ…… 



      - ๓ -  

                                         

๔. การเสนอราคา 

      ๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคานี ้   โดยไม่

มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิน้     และจะต้องกรอกขอ้ความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  

จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก

เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  ก ากับไวด้้วยทุกแห่ง           

                        ๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพยีงราคาเดียว  โดย

เสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไวท้้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง   

ทั้งนี ้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือ

ตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิน้ซ่ึงรวมคา่ภาษีมูลคา่เพิ่มและภาษีอากรอื่น คา่ขนส่ง คา่จด

ทะเบียน  และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ  ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด     สุ

ราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวทิย)์  อ าเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

           ราคาทีเ่สนอจะตอ้งเสนอก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่   ๖๐ วัน     นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ

ราคา โดยภายในก าหนดยนืราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว ้ และจะถอน  การเสนอ

ราคามิได้ 

      ๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๔๕ วันนับถัดจากวัน ลง

นามในสัญญาซ้ือขาย 

          ๔.๔  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล๊อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะ 

เฉพาะของพัสดุที่สอบราคา ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพจิารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ 

             ส าหรับแคตตาล๊อกที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนา

ถูกต้อง  โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการฯ   มีความประสงคจ์ะขอดูต้นฉบับแคต

ตาล๊อก  ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 

      ๔.๕  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอยา่งของพัสดุที่เสนอ   จ านวน     -   หน่วย  เพื่อใช้ใน

การตรวจทดลองหรือประกอบการพจิารณาและหรือประกอบสัญญา  ทั้งนีอ้งคก์ารบริหารส่วนจังหวัด    สุ

ราษฎร์ธานี จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้แก่ตัวอยา่งดังกล่าว ตัวอยา่งที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว 

องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะคนืให้แก่ผู้เสนอราคา 

          ๔.๖  ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ    ให้ถี่ถ้วนและเขา้ใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตาม

เงื่อนไขในเอกสารสอบราคา   

/๔.๗ ผู้เสนอราคา... 

 



- ๔ - 

๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดิผนึกซองเรียบร้อย   จ่าหน้าซองถึง  

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไวท้ี่หน้าซองวา่      “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี ๔ /

๒๕๕๘  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับโรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวทิย์) อ าเภอดอน

สัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันท่ี    ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘   ถึงวันท่ี ๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๘   ในวันและ

เวลาราชการ  ตามรายละเอียดดังนี ้  

กรณีย่ืนซองเสนอราคาโดยตรง 

  วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘  ถึงวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ยื่นซอง ณ ห้องพัสดุ โรงเรียน

องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวทิย์) ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

   กรณีย่ืนซองเสนอราคาทางไปรษณีย์ตอบรับ 

ผู้เสนอราคาสามารถยื่นได้ ตั้งแต ่  วันท่ี     ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘  ถึงวันท่ี ๘ พฤษภาคม 

๒๕๕๘ โดยโรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวทิย์)  จะถือวันและเวลาที่

โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวทิย์) ได้รับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง   

แต่ทัง้นี ้ วันและเวลา ที่โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวทิย์) ได้รับจาก

ไปรษณีย์  ต้องไม่เกินวันท่ี  ๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๘   เวลา ๑๖.๓๐ น.  

ก าหนดแจ้งรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วน 

ในการเสนอราคา   ในวันที ่ ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๘  และก าหนดเปิดซองในวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๘   

ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น .  เป็นต้นไป   ณ  ห้องผู้อ านวยการ อาคารราชพฤกษ์  โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑  (ดอนสักผดุงวทิย์)   

               เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคุณสมบัตจิะด าเนนิการตรวจสอบคุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา แตล่ะราย

วา่  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  กับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามขอ้  ๑.๕ (๑)     และประกาศรายช่ือ

ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนวันเปิดซองสอบราคา 

                    หากปรากฏตอ่เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคุณสมบัตขิองผู้เสนอราคาก่อน  หรอืในขณะทีมี่การเปดิ

ซองใบเสนอราคาวา่  มีผู้เสนอราคากระท าอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอยา่งเป็นธรรมตาม  ขอ้ ๑.๕ 

(๒)   และเจ้าหน้าที่ฯ      ช่ือวา่มีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอยา่งเป็นธรรม  เจ้าหน้าที่ฯ  

จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา   และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับ 

การคัดเลือก  และองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะพจิารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้ง

งาน   เวน้แต่เจ้าหน้าที่ฯ  จะวินิจฉัยได้ว่า  ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการ

พจิารณาของทางราชการ  และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว     

    

/๕. หลักเกณฑ์... 

 



       - ๕ - 

 

   ๕. หลักเกณฑ์และสิทธใินการพจิารณาราคา 

                         ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี ้ โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอน

สักผดุงวทิย์)  จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 

     ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามขอ้ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ

ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามขอ้ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามขอ้ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯ   

จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น    เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาดหรือผิดหลงเพยีงเล็กน้อย หรือ

ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี ้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวา่

จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวทิย์)  เท่านั้น 

             ๕.๓ โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวทิย์)                   

สงวนสิทธไิม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี ้

                               (๑)  ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน

การรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑                       (ดอนสัก

ผดุงวทิย์)   

                                 (๒)  ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล  (บุคคลธรรมดา)  หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอยา่ง

หนึ่งอยา่งใด  หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

              (๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น

สาระ ส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน                 

(๔)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือช่ือพร้อมประทับตรา  

(ถ้ามี)  ก ากับไว ้ 

             ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

หรือโรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวทิย์)  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจง

ขอ้เท็จจริง   สภาพ   ฐานะ หรือขอ้เท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้   โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวทิย์)  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา                   หาก

หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

          ๕.๕  โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวทิย์)               

ทรงไวซ่ึ้งสิทธทิี่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณา

เลือกซ้ือในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่

พจิารณาจัดซ้ือเลยก็ได้สุดแต่จะพจิารณา       ทั้งนีเ้พื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือวา่การ

ตัดสินของโรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวทิย์)   

/เป็นเด็ดขาด....... 

 



-๖- 

 

เป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ มิได้  รวมทั้งโรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์

ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวทิย์)  จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน   ไม่ว่าจะ

เป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  

เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 

    ๕.๖  ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาวา่ผู้เสนอราคาที่มี

สิทธไิด้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายช่ือไวต้ามขอ้ ๔.๗   เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้

เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขัน

ราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๕  โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑                  (ดอน

สักผดุงวทิย์) มีอ านาจที่จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายช่ือ

ตามขอ้ ๔.๗    และโรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวทิย์) จะพิจารณา

ลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

       ในกรณีนีห้ากผู้ว่าราชการจังหวัดพจิารณาเห็นวา่ การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่

ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซอง 

ใบเสนอราคาดังกล่าวได ้

๖. การท าสัญญาซื้อขาย 

    ๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๑๕ วันท า

การของทางราชการ นับแต่วันที่ท าขอ้ตกลงซ้ือ โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑            

(ดอนสักผดุงวทิย์) จะพิจารณาจัดท าขอ้ตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ้ ๑.๓  

ก็ได ้

           ๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๑๕ วันท า

การของทางราชการ  หรือโรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวทิย์)             

เห็นวา่ไม่สมควรจัดท าขอ้ตกลงเป็นหนังสือ ตามขอ้ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาซ้ือขายตาม

แบบสัญญาดังระบุในขอ้ ๑.๓   กับโรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวทิย์) 

ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของ

ราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวทิย์) ยดึถือไว้

ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอยา่งหนึ่งอยา่งใดดังต่อไปนี ้

             (๑)  เงินสด 

             (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยเป็นเช็ค

ลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไมเ่กิน  ๓  วันท าการของทางราชการ 

         /(๓)  หนังสือค้ า...... 

 



-๗- 

       (๓)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ 

ในขอ้  ๑ 

     (๔)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

๗. อัตราค่าปรับ 

       คา่ปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ  ๑.๓  ให้คิดในอัตราร้อยละ  ๐.๒๐  ต่อวัน 

  ๘. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

      ผู้ชนะการสอบราคาซ่ึงได้ท าขอ้ตกลงเป็นหนังสือ   หรือท าสัญญาซ้ือขายตามแบบ            

ดังระบุในขอ้  ๑.๓   แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซ้ือขายที่เกิดขึน้ภายใน

ระยะเวลาไม่น้อยกวา่ - ปี     นับถัดจากวันที่ผู้ซ้ือรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซม  แก้ไขให้ใช้การได้

ดีดังเดิมภายใน  -   วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  

๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

                         ๙.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการซ้ือครั้งนีไ้ด้มาจากบัญชีเงินอุดหนุนตามนโยบายของรัฐบาลใน

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียคา่ใช้จ่าย ๑๕ ปีประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘   

       ๙.๒ เม่ือโรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวทิย์)               

ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซ้ือสิ่งของตามสอบราคาซ้ือแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรื

อน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู ่

และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็น

ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยน์าว ี ดังนี ้    
   

                                (๑)  แจ้งการสั่งหรือ น าสิ่งของที่ซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยน์าวี ภายใน  ๗  วัน    นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ  

เวน้แต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 

              (๒)  จัดการให้สิ่งของที่ซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย    หรือเรือที่มีสิทธิ

เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย    เวน้แต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะ –

กรรมการส่งเสริมการพาณิชยน์าวใีห้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่  มิใช่เรือไทยซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาต  เช่น 

นั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ให้บรรทุกโดย

เรืออื่น 

              (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒)  ผู้ขาย จะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่ด้วย

การส่งเสริมการพาณิชยน์าว ี                     

/๙.๓ ผู้เสนอราคา........ 

 

 



-๘- 

๙.๓ ผู้เสนอราคาซ่ึงโรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑                        

(ดอนสักผดุงวทิย์) ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไวใ้น

ขอ้  ๖  โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวทิย์) อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้

ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพจิารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

       ๙.๔ โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวทิย์) สงวน

สิทธทิี่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือ  ขอ้ ก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการ

สูงสุด  (ถ้ามี) 

   ๙.๕  กรณีที่โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุง 

วทิย)์ ไม่สามารถลงนามในสัญญาซ้ือขาย กับผู้เสนอราคาที่สอบราคาได้ เนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

หรือเงื่อนไขระเบียบในการจัดซ้ือของทางราชการไม่ให้อ านาจอยา่งหนึ่งอยา่งใด อันเป็นเหตุที่ไม่สามารถ

ด าเนินการตามสัญญา หรือไม่สามารถด าเนินการตามผลของการสอบราคากับผู้สอบราคาได้ ผู้สอบราคาได้

ยนิดีที่จะยกเลิก การสอบราคาครั้งนี ้โดยโรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุง

วทิย)์  มิพักต้องบอกกล่าวแต่อยา่งใดและผู้สอบราคาได้ มติิดใจในการเรียกร้องหรือฟอ้งร้องด าเนินคดี กับ

ทางโรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวทิย์) แต่อยา่งใด 

 
 

โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวทิย์) 

............................................…………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


