
 

 
 

              
 

ประกาศโรงเรยีนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) 

เรื่อง  สอบราคาซื้อหนังสือเรยีนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศกึษา 

 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ป ีภาคเรยีนที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 
 

  ดว้ย โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) มีความ

ประสงค์จะด าเนินการจัดซือ้หนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใช้จา่ย๑๕ปี  

จ านวน จ านวน ๔๖ รายการ เป็นเงิน ๑๓๒,๗๘๕ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบ

ห้าบาทถ้วน) ภาคเรียนที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบัต ิ ดังต่อไปนี้  

  ๑. เป็นผูม้ีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 

  ๒. ไมเ่ป็นผูท้ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ   หรือของหน่วยการ

บรหิารราชการสว่นท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนช่ือแลว้ 

  ๓. ไมเ่ป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย   เว้นแต่

รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสทิธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านัน้ 

  ๔.  ไมเ่ป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ

บรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไมเ่ป็นผูก้ระท าการอันเป็นการขัดขวางการ

แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซือ้ครัง้นี้                                               

ก าหนดย่ืนซองสอบราคาในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๘        

ถึงวันที่ ๑๔  ธันวาคม ๒๕๕๘ 

  กรณย่ืีนซองเสนอราคาโดยตรง 

วันที่ ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๘   ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘  ย่ืนซอง ณ ห้องพัสดุ

โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

กรณย่ืีนซองเสนอราคาทางไปรษณย์ีตอบรับ 

ผู้เสนอราคาสามารถย่ืนได้ ตัง้แต่  ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๘   ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม 

๒๕๕๘  โดยโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  จะถอืวันและเวลาที่

โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ได้รับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง   

แตท่ั้งน้ี  วันและเวลา ที่โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ได้รับจาก

ไปรษณีย์  ต้องไม่เกินวันที่  ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘   เวลา ๑๖.๓๐ น.  

/ก าหนดแจ้งรายช่ือ.............  



 

-๒- 

 
 

  ก าหนดแจ้งรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลอืกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา เน่ืองจากมีคุณสมบัติ

ครบถ้วน ในการเสนอราคา   ในวันที ่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘   และก าหนดเปิดซองในวันที ่๑๖ ธันวาคม 

๒๕๕๘ ต้ังแต่ เวลา  ๑๐.๐๐ น .  เป็นต้นไป   ณ  ห้องผู้อ านวยการ อาคารราชพฤกษ์  โรงเรียนองค์การ

บรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑  (ดอนสักผดุงวิทย์)   

ผู้ใดสนใจติดต่อขอซือ้เอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   -    บาท       ได้ที่ ณ ห้องพัสดุ  

โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  ระหว่าง วันที ่๓๐ พฤศจกิายน 

๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘      หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข  ๐ –๗๗๓๗– ๑๐๑๔  

ในวันและเวลาราชการ    

 

         ประกาศ    ณ    วันที ่ ๓๐  เดอืน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

(นายภานุ    อ่ าใหญ่) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ 

(ดอนสักผดุงวิทย์) 

ปฏิบัตริาชการแทน นายกองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารสอบราคาซื้อเลขที ่    ๓ /๒๕๕๙ 

ตามประกาศโรงเรยีนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย)์ 

ลงวันที ่  ๓๐  เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

    ดว้ย โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) มีความ

ประสงค์จะด าเนินการจัดซือ้หนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไมเ่สยีค่าใช้จา่ย ๑๕ 

ป ีภาคเรียนที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าดว้ยการพัสดุฯ เพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)    ซึ่งพัสดุที่จะซือ้นีต้้องเป็นของใหม่ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และ

มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอ้แนะน าและข้อก าหนด

ดังต่อไปนี้ 

  ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

   ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

   ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 

   ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 

   ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 

                            (๑)  หลักประกันสัญญา 

   ๑.๕ บทนิยาม 

        (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

        (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

   ๑.๖ บัญชีเอกสาร 

        (๑) บัญชีเอกสารสว่นที่  ๑ 

        (๒) บัญชีเอกสารสว่นที่  ๒   

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

          ๒.๑     ผู้เสนอราคาต้องเป็นผูม้ีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 

          ๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

หรือของหน่วยการบรหิารราชการสว่นท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนช่ือแลว้  หรือไมเ่ป็นผูท้ี่ไดรั้บผลของการสั่งให้

นิติบุคคลหรอืบุคคลอื่นเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

          ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน

ประกาศสอบราคาหรือไมเ่ป็นผูก้ระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ๑.๕ 

/๒.๔ ผู้เสนอ........... 

 



 

-๒- 
 

        ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ไดรั้บเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมย่อมขึน้

ศาลไทย  เว้นแตรั่ฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสทิธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้  

          ๓. หลักฐานการเสนอราคา 

      ผู้เสนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้

นอกซองใบเสนอราคาเป็น  ๒ สว่น  คือ 

      ๓.๑ สว่นที่  ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                               (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  

                                         - ห้างหุ้นสว่นสามัญหรือห้างหุ้นสว่นจ ากัด  ให้ย่ืนส าเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายช่ือหุ้นสว่นผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                         - บรษิัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ย่ืนส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

            (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ย่ืน

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้น้ัน  ส าเนาขอ้ตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น   (ถ้าม)ี ส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นสว่น  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

            (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผูร่้วมค้า ให้ย่ืนส าเนา

สัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด

เป็นบุคคลธรรมดาที่มใิช่สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนส าเนาหนังสือเดนิทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้

ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (๑)    

             (๔) บัญชีเอกสารสว่นที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ื้นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน

ข้อ ๑.๖ (๑)    

   ๓.๒  สว่นที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

(๑) แคตตาลอ๊กและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                      

ตามข้อ  ๔.๔ 

                             (๒) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ

อ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน       

          (๓) ผู้เสนอราคาต้องแสดงหนังสือการเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากเจ้าของ   

ผลติภัณฑ์ที่เสนอราคา 

                               (๔) บัญชีเอกสารสว่นที่ ๒  ทั้งหมดที่ไดย่ื้นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบ

ในข้อ  ๑.๖ (๒)        

/๔. การเสนอ…… 



 

      - ๓ -  

                                         

๔. การเสนอราคา 

      ๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี ้   โดย

ไมม่ีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น     และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้

ชัดเจน  จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไมม่ีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการ

ขูดลบ ตกเตมิ แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา  (ถ้าม)ี  ก ากับไว้ด้วย

ทุกแห่ง           

                        ๔.๒  ผู้เสนอราคาจะตอ้งเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดยีว  โดย

เสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือตอ่รายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้

ถูกต้อง   ทั้งน้ี  ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไมต่รงกัน

ให้ถอืตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอื่น ค่าขนสง่ ค่า

จดทะเบียน  และค่าใช้จา่ยอื่นๆ  ทั้งปวง จนกระทั่งสง่มอบพัสดุให้ โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัด     

สุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  อ าเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

           ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่   ๖๐ วัน     นับแต่วันเปิดซองใบ

เสนอราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอน  การ

เสนอราคามิได้ 

      ๔.๓  ผู้เสนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาสง่มอบพัสดุไมเ่กิน ๓๐ วันนับถัดจากวัน 

ลงนามในสัญญาซื้อขาย 

          ๔.๔  ผู้เสนอราคาจะตอ้งส่งแคตตาลอ๊กและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะ 

เฉพาะของพัสดุที่สอบราคา ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การ

บรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

             ส าหรับแคตตาลอ๊กที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรอง

ส าเนาถูกต้อง  โดยผู้มีอ านาจท านติิกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการฯ   มีความประสงค์จะขอดู

ต้นฉบับแคตตาลอ๊ก  ผู้เสนอราคาจะตอ้งน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 

      ๔.๕  ผู้เสนอราคาจะตอ้งส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ   จ านวน     -   หน่วย  เพ่ือใช้ใน

การตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรอืประกอบสัญญา  ทั้งนีอ้งค์การบรหิารสว่นจังหวัด    

สุราษฎร์ธานี จะไมรั่บผิดชอบในความเสยีหายใดๆ ที่เกิดขึน้แก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลอืหรือไมใ่ช้

แล้ว องค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา 

          ๔.๖  ก่อนย่ืนซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ    ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสยีก่อนที่จะตกลงย่ืนซองสอบราคา

ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา   

/๔.๗ ผู้เสนอราคา... 



 

- ๔ - 

๔.๗ ผู้เสนอราคาจะตอ้งย่ืนซองใบเสนอราคาที่ปิดผนกึซองเรียบรอ้ย   จ่าหน้าซองถึง  

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า      “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  

๓/๒๕๕๙ ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่รับโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) 

อ าเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตัง้แต่ วันที่    ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๘   ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม 

๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ  ตามรายละเอียดดังนี ้  

กรณย่ืีนซองเสนอราคาโดยตรง 

  วันที่  ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๘   ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘  ย่ืนซอง ณ ห้องพัสดุ 

โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

   กรณย่ืีนซองเสนอราคาทางไปรษณย์ีตอบรับ 

ผู้เสนอราคาสามารถย่ืนได้ ตัง้แต่    วันที่  ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๘   ถึงวันที่ ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๕๘   โดยโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  จะถอืวัน

และเวลาที่โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ได้รับจากไปรษณีย์เป็น

เวลารับซอง   แตท่ั้งน้ี  วันและเวลา ที่โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุง

วิทย)์ ได้รับจากไปรษณีย์  ต้องไม่เกินวันที่  ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘   เวลา ๑๖.๓๐ น.  

ก าหนดแจ้งรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลอืกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา เน่ืองจากมีคุณสมบัติ

ครบถ้วน ในการเสนอราคา   ในวันที ่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘   และก าหนดเปิดซองในวันที ่๑๖ ธันวาคม 

๒๕๕๘  ต้ังแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น .  เป็นต้นไป   ณ  ห้องผู้อ านวยการ อาคารราชพฤกษ์  โรงเรียนองค์การ

บรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑  (ดอนสักผดุงวิทย์)   

               เจา้หน้าที่ตรวจสอบคณุสมบัติจะด าเนินการตรวจสอบคณุสมบัติของผูเ้สนอราคา แต่ละ

รายว่า  เป็นผูเ้สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  กับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ  ๑.๕ (๑)     และประกาศ

รายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรั้บการคัดเลอืกกอ่นวันเปิดซองสอบราคา 

                    หากปรากฏต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคณุสมบัติของผูเ้สนอราคากอ่น  หรือในขณะที่มกีาร

เปิดซองใบเสนอราคาว่า  มีผู้เสนอราคากระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม  ข้อ 

๑.๕ (๒)   และเจ้าหน้าที่ฯ      ช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  เจ้า

หน้าที่ฯ  จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคารายน้ันออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา   และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคา

ที่มีสิทธิ์ไดรั้บ การคัดเลอืก  และองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา

ดังกล่าวเป็นผูท้ิ้งงาน   เว้นแตเ่จ้าหน้าที่ฯ  จะวินิจฉัยได้ว่า  ผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผูท้ี่ให้ความร่วมมือเป็น

ประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ  และมิไดเ้ป็นผูริ้เริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว  

       

/๕. หลักเกณฑ์... 

 



       - ๕ - 

 

   ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

                         ๕.๑ ในการสอบราคาคร้ังน้ี  โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ 

(ดอนสักผดุงวิทย์)  จะพิจารณาตัดสนิดว้ยราคารวม 

    ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัตไิมถู่กต้องตามขอ้ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ

ราคาไมถู่กต้องหรือไมค่รบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามขอ้ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯ   

จะไมรั่บพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน    เว้นแตเ่ป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพยีงเล็กน้อย หรือ

ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสว่นที่มใิช่สาระส าคัญ ทั้งนี ้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็น

ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  เท่าน้ัน 

          ๕.๓ โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)                   

สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไมม่ีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

                               (๑)  ไมป่รากฏช่ือผู้เสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือใน

หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑                       

(ดอนสักผดุงวิทย์)   

                                 (๒)  ไมก่รอกช่ือนติิบุคคล  (บุคคลธรรมดา)  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา

อย่างหน่ึงอยา่งใด  หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

                (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่

เป็นสาระ ส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสยีเปรยีบแก่ผูเ้สนอราคารายอื่น  

                 (๔)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคา

มิไดล้งลายมือชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้าม)ี  ก ากับไว้ 

          ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบ

ราคา หรือโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคา

ช้ีแจงข้อเท็จจรงิ   สภาพ   ฐานะ หรือข้อเท็จจรงิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้   โรงเรียนองค์การ

บรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไมท่ าสัญญา                   

หากหลักฐานดังกล่าวไมม่ีความเหมาะสมหรือไมถู่กต้อง 

      ๕.๕  โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)               

ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณา

เลอืกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลกิการสอบราคาโดยไม่

พิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุ้ดแตจ่ะพิจารณา       ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถอืว่า

การตัดสินของโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)   

 

/เป็นเด็ดขาด....... 

 



-๖- 

 

เป็นเด็ดขาดผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได ้ รวมทั้งโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  จะพิจารณายกเลกิการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผูท้ิ้งงาน   

ไมว่่าจะเป็นผูเ้สนอราคาที่ได้รับการคัดเลอืกหรือไมก่็ตามหากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระท าการ

โดยไมสุ่จริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนติิบุคคลอื่นมาเสนอราคา

แทน  เป็นต้น 

    ๕.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจรงิภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มี

สทิธิไดรั้บการคัดเลอืกตามที่ไดป้ระกาศรายช่ือไว้ตามข้อ ๔.๗   เป็นผูเ้สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ

ผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ

แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕  โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑                  

(ดอนสักผดุงวิทย์) มีอ านาจที่จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลอืกดังกล่าวออกจาก

ประกาศรายช่ือตามขอ้ ๔.๗    และโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) 

จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผูท้ิ้งงาน 

       ในกรณีน้ีหากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ

ราคาที่ได้ด าเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิก

การเปิดซอง ใบเสนอราคาดังกลา่วได้ 

๖. การท าสัญญาซื้อขาย 

    ๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถสง่มอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๑๕ วันท า

การของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑            

(ดอนสักผดุงวิทย์) จะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 

๑.๓  ก็ได ้

           ๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๑๕ วัน

ท าการของทางราชการ  หรือโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)             

เห็นว่าไมส่มควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาซื้อขายตาม

แบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓   กับโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) 

ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรั้บแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับรอ้ยละ ๕ 

ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) 

ยึดถอืไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอยา่งใดดังต่อไปนี้ 

             (๑)  เงินสด 

             (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยเป็น

เช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้าน้ันไมเ่กิน  ๓  วันท าการของทางราชการ 

         /(๓)  หนังสือค้ า...... 

 



-๗- 

       (๓)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดัง

ระบุ ในข้อ  ๑ 

     (๔)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

๗. อัตราค่าปรับ 

       ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ  ๑.๓  ให้คิดในอัตราร้อยละ  ๐.๒๐  ต่อวัน 

  ๘. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

      ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ   หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบ            

ดังระบุในข้อ  ๑.๓  แล้วแตก่รณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของส่ิงของที่ซื้อขายที่เกิดขึน้ภายใน

ระยะเวลาไมน้่อยกว่า - ปี     นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรบีจัดการซ่อมแซม  แก้ไขให้ใช้

การได้ดีดังเดมิภายใน  -   วัน  นับถัดจากวันที่ไดรั้บแจ้งความช ารุดบกพร่อง  

๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

                         ๙.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการซือ้ครัง้นีไ้ด้มาจากบัญชีเงินอุดหนุนตามนโยบายของ

รัฐบาลในโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใช้จา่ย ๑๕ ปีประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗   

       ๙.๒ เมื่อโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)               

ได้คัดเลอืกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผูข้ายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซือ้แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่ง

หรือน าส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจาก ต่างประเทศ และของน้ันต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเสน้ทางที่มีเรอืไทย

เดนิอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอ

ราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมการพาณิชย์นาวี  ดังนี้  
     

                                (๑)  แจ้งการสั่งหรือ  น าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ

ส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชย์นาวี ภายใน  ๗  วัน    นับตัง้แตว่ันที่ผู้ขายสั่งหรือซือ้ของจาก

ต่างประเทศ  เว้นแตเ่ป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 

              (๒)  จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย    หรือเรือที่มสีทิธิ

เช่นเดยีวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย    เว้นแตจ่ะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะ –

กรรมการสง่เสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่นที่ มิใช่เรอืไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต เช่น 

น้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุก

โดยเรืออื่น 

              (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัตติาม (๑) หรือ (๒)  ผู้ขาย จะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า

ดว้ยการสง่เสริมการพาณิชย์นาวี        

              

/๙.๓ ผู้เสนอราคา........ 

 

 



-๘- 

๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑                        

(ดอนสักผดุงวิทย์) ได้คัดเลอืกแลว้ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้

ในข้อ  ๖  โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) อาจพิจารณาเรียกร้อง

ให้ชดใช้ความเสยีหายอื่น (ถ้าม)ี  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

       ๙.๔ โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) 

สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือ  ข้อ ก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงาน

อัยการสูงสุด  (ถ้าม)ี 

   ๙.๕  กรณีที่โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุง 

วิทย)์ ไมส่ามารถลงนามในสัญญาซื้อขาย กับผู้เสนอราคาที่สอบราคาได้ เน่ืองจากไมไ่ด้รับอนุมัติ

งบประมาณหรือเงื่อนไขระเบียบในการจัดซือ้ของทางราชการไมใ่ห้อ านาจอย่างหน่ึงอยา่งใด อันเป็นเหตุที่

ไมส่ามารถด าเนินการตามสัญญา หรือไมส่ามารถด าเนินการตามผลของการสอบราคากับผู้สอบราคาได้ 

ผู้สอบราคาได้ยินดทีี่จะยกเลิก การสอบราคาคร้ังน้ี โดยโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  มิพักต้องบอกกล่าวแต่อยา่งใดและผู้สอบราคาได้ มิติดใจในการเรียกร้องหรือ

ฟ้องรอ้งด าเนินคดี กับทางโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)แตอ่ย่างใด 

 
 

โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) 

 

 

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

 

 

 
 


