
 

 
 

              
 

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) 

เรื่อง  สอบราคาซื้อหนังสือเรยีนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปภีาคเรยีนที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 
 

  ด้วย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) มีความ

ประสงค์จะด าเนนิการจัดซือ้หนังสือเรยีนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย๑๕ปี 

จ านวน จ านวน ๔๖ รายการ เป็นเงิน ๑๕๑,๒๐๒ บาท (หน่ึงแสนห้าหมื่นหน่ึงพันสองร้อยสองบาท

ถ้วน) ภาคเรียนที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 

  ผูม้ีสทิธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังตอ่ไปนี้ 

  ๑. เป็นผู้มอีาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซือ้ดังกล่าว 

  ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   หรือของหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

  ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่

รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสทิธิ์ความคุ้มกันเชน่ว่านั้น 

  ๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ณ  วันประกาศสอบราคา หรอืไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ

แขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซือ้ครั้งนี้                                               

ก าหนดยื่นซองสอบราคาในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันท่ี ๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๙        

ถงึวันที่ ๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ 

  กรณยีื่นซองเสนอราคาโดยตรง 

วันท่ี ๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ ถงึวันที่ ๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ ยื่นซอง ณ ห้องพัสดุ

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

กรณยีื่นซองเสนอราคาทางไปรษณยี์ตอบรับ 

ผูเ้สนอราคาสามารถยื่นได้ ตั้งแต่ ๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ ถงึวันที่ ๑๘ พฤศจกิายน 

๒๕๕๙  โดยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  จะถือวันและเวลาที่

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ได้รับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง   

แตท่ั้งนี ้  วันและเวลา ที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ได้รับจาก

ไปรษณีย์  ต้องไม่เกินวันที่  ๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๗   เวลา ๑๖.๓๐ น.  

/ก าหนดแจง้รายชื่อ............. 



 

-๒- 

 
 

  ก าหนดแจง้รายชื่อผูไ้ด้รับการคัดเลือกเป็นผูม้ีสทิธิเสนอราคา เนื่องจากมีคุณสมบัติ

ครบถ้วน ในการเสนอราคา   ในวันที ่  ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  และก าหนดเปิดซองในวันท่ี ๒๒ 

พฤศจกิายน ๒๕๕๙  ตั้งแตเ่วลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ  หอ้งผู้อ านวยการ อาคารราชพฤกษ ์ 

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี ๑  (ดอนสักผดุงวิทย์)   

ผูใ้ดสนใจติดตอ่ขอซือ้เอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   -    บาท       ได้ที่ ณ หอ้งพัสดุ  

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  ระหว่างวันที ่ ๗ พฤศจกิายน 

๒๕๕๙ ถงึวันที่ ๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ หรอืสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข  ๐–๗๗๓๗– ๑๐๑๔   

ในวันและเวลาราชการ    

 

  ประกาศ    ณ    วันที่  ๗  เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

(นายภานุ    อ่ าใหญ่) 

ผูอ้ านวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี ๑ 

(ดอนสักผดุงวิทย์) 

ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่     ๑ /๒๕๖๐ 

ตามประกาศโรงเรยีนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวทิย์) 

ลงวันท่ี   ๗  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

    ด้วย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) มีความ

ประสงค์จะด าเนินการจัดซื้อหนังสอืเรียนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศกึษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ 

ปี ภาคเรียนที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการพัสดุฯ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนโรงเรยีนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)    ซึ่งพัสดุที่จะซือ้นีต้้องเป็นของใหม่ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และ

มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด

ดังตอ่ไปนี ้

  ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

   ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

   ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 

   ๑.๓ แบบสัญญาซือ้ขาย 

   ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 

                            (๑)  หลักประกันสัญญา 

   ๑.๕ บทนิยาม 

        (๑) ผูเ้สนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกัน 

        (๒) การขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม 

   ๑.๖ บัญชเีอกสาร 

        (๑) บัญชเีอกสารส่วนที่  ๑ 

        (๒) บัญชเีอกสารส่วนที่  ๒   

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

          ๒.๑     ผูเ้สนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซือ้ 

          ๒.๒ ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

หรอืของหนว่ยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจง้เวียนชื่อแล้ว  หรอืไม่เป็นผูท้ี่ได้รับผลของการสั่งให้

นิตบิุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผูท้ิง้งานตามระเบียบของทางราชการ  

          ๒.๓ ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่น ณ วนั

ประกาศสอบราคาหรอืไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามขอ้๑.๕ 

/๒.๔ ผูเ้สนอ........... 

 



 

-๒- 
 

        ๒.๔ ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้

ศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

          ๓. หลักฐานการเสนอราคา 

      ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้

นอกซองใบเสนอราคาเป็น  ๒ ส่วน  คอื 

      ๓.๑ ส่วนที่  ๑  อย่างนอ้ยต้องมเีอกสารดังตอ่ไปนี้ 

                               (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  

                                         - หา้งหุ้นส่วนสามัญหรอืห้างหุ้นสว่นจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสอืรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชรีายชื่อหุน้ส่วนผูจ้ัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                         - บริษัทจ ากัดหรอืบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสอืรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหส์นธิ บัญชรีายชื่อกรรมการผูจ้ัดการ ผูม้ีอ านาจควบคุม  และบัญชีผูถ้ือ

หุน้รายใหญ่  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

            (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรอืคณะบุคคลที่มใิช่นติิบุคคล  ให้ยื่น

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูน้ั้น  ส าเนาขอ้ตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุน้ส่วน   (ถ้ามี) ส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน  พรอ้มทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

            (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผูเ้สนอราคารว่มกันในฐานะเป็นผูร้่วมค้า ให้ยื่นส าเนา

สัญญาของการเข้าร่วมคา้  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมคา้  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด

เป็นบุคคลธรรมดาที่มใิช่สัญชาติไทย ก็ใหย้ื่นส าเนาหนังสอืเดินทาง หรอืผูร้่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้

ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (๑)    

             (๔) บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน

ข้อ ๑.๖ (๑)    

   ๓.๒  ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมเีอกสารดังตอ่ไปนี้ 

(๑ )  แคตตาล๊อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                      

ตามข้อ  ๔.๔ 

                             (๒) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ

อ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน       

          (๓) ผู้เสนอราคาต้องแสดงหนังสือการเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากเจ้าของ   

ผลติภัณฑ์ที่เสนอราคา 

                               (๔) บัญชเีอกสารส่วนที่ ๒  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพรอ้มกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบ

ในข้อ  ๑.๖ (๒)        

/๔. การเสนอ…… 



 

      -  ๓ - 

                                         

๔. การเสนอราคา 

      ๔.๑  ผูเ้สนอราคาตอ้งยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้    โดย

ไม่มเีงื่อนไขใดๆ ทั้งสิน้     และจะต้องกรอกข้อความใหถู้กต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผูเ้สนอราคาให้

ชัดเจน  จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรอืแก้ไข หากมีการ

ขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผูเ้สนอราคาพรอ้มประทับตรา  (ถ้ามี)  ก ากับไว้ดว้ย

ทุกแห่ง           

                        ๔.๒  ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดย

เสนอราคารวม และหรอืราคาตอ่หนว่ย  และหรอืต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้

ถูกต้อง   ทั้งนี ้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสอืไม่ตรงกัน

ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลคา่เพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่า

จดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด     

สุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  อ าเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎรธ์านี 

           ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   ๖๐ วัน     นับแต่วันเปิดซองใบ

เสนอราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผูเ้สนอราคาต้องรับผดิชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอน  การ

เสนอราคามิได้ 

      ๔.๓  ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วันนับถัดจากวัน 

ลงนามในสัญญาซือ้ขาย 

          ๔.๔  ผูเ้สนอราคาจะต้องสง่แคตตาล๊อกและหรอืแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะ 

เฉพาะของพัสดุที่สอบราคา ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี ้องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

             ส าหรับแคตตาล๊อกที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรอง

ส าเนาถูกต้อง  โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการฯ   มีความประสงค์จะขอดู

ต้นฉบับแคตตาล๊อก  ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 

      ๔.๕  ผูเ้สนอราคาจะต้องสง่ตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ   จ านวน     -   หนว่ย  เพื่อใชใ้น

การตรวจทดลองหรอืประกอบการพิจารณาและหรอืประกอบสัญญา  ทั้งนีอ้งค์การบริหารส่วนจังหวัด    

สุราษฎรธ์านี จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลอืหรอืไม่ใช้

แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี จะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา 

          ๔.๖  ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ    ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา

ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา   

/๔.๗ ผูเ้สนอราคา... 



 

- ๔ - 

๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย   จ่าหน้าซองถึง  

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า      “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 

๑ /๒๕๕๗  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) 

อ าเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่    ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙   ในวันและเวลาราชการ  ตามรายละเอียดดังนี้  

กรณยีื่นซองเสนอราคาโดยตรง 

  วันท่ี  ๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ ถงึวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ยื่นซอง ณ หอ้งพัสดุ 

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

   กรณยีื่นซองเสนอราคาทางไปรษณยี์ตอบรับ 

ผูเ้สนอราคาสามารถยื่นได้ ตั้งแต่   วันที่  ๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๘ 

พฤศจกิายน ๒๕๕๙ โดยโรงเรยีนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  จะถือ

วันและเวลาที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ได้รับจากไปรษณีย์

เป็นเวลารับซอง   แตท่ั้งนี้  วันและเวลา ที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี  ๑ (ดอนสัก

ผดุงวิทย์) ได้รับจากไปรษณีย์  ต้องไม่เกินวันที่  ๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๙   เวลา ๑๖.๓๐ น.  

ก าหนดแจง้รายชื่อผูไ้ด้รับการคัดเลือกเป็นผูม้ีสทิธิเสนอราคา เนื่องจากมีคุณสมบัติ

ครบถ้วน ในการเสนอราคา   ในวันที่  ๒๑ พฤศจกิายน  ๒๕๕๙  และก าหนดเปิดซองในวันท่ี ๒๒ 

พฤศจกิายน  ๒๕๕๙   ตั้งแตเ่วลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ  หอ้งผู้อ านวยการ อาคารราชพฤกษ์  

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี ๑  (ดอนสักผดุงวิทย์)   

               เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้สนอราคา แตล่ะ

รายว่า  เป็นผูเ้สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  กับผูเ้สนอราคารายอื่นตามข้อ  ๑.๕ (๑)     และประกาศ

รายชื่อผูเ้สนอราคาที่มสีิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนวันเปิดซองสอบราคา 

                    หากปรากฏต่อเจา้หน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้สนอราคาก่อน  หรือในขณะที่มกีาร

เปิดซองใบเสนอราคาว่า  มีผูเ้สนอราคากระท าอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม  ข้อ 

๑.๕ (๒)   และเจ้าหน้าที่ฯ      ชื่อวา่มีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม  เจ้า

หนา้ที่ฯ  จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา   และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา

ที่มสีิทธิ์ได้รับ การคัดเลือก  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านีจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคา

ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน   เว้นแตเ่จ้าหน้าที่ฯ  จะวินิจฉัยได้วา่  ผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมอืเป็น

ประโยชน์ตอ่การพิจารณาของทางราชการ  และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว  

       

/๕. หลักเกณฑ์... 

 



       - ๕ - 

 

   ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

                         ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้  โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี  ๑ 

(ดอนสักผดุงวิทย์)  จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 

      ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรอืยื่นหลักฐานการ

เสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรอืยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะ

กรรมการฯ   จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น    เว้นแตเ่ป็นข้อผิดพลาดหรอืผดิหลงเพียง

เล็กน้อย หรอืผดิพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี ้ เฉพาะในกรณีที่

พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชนต์่อโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  

เท่านั้น 

          ๕.๓ โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)                   

สงวนสิทธิไม่พจิารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

                               (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือใน

หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ๑                       

(ดอนสักผดุงวิทย์)   

                               (๒)  ไม่กรอกชื่อนิตบิุคคล  (บุคคลธรรมดา)  หรอืลงลายมอืชื่อผูเ้สนอราคาอย่าง

หนึ่งอย่างใด  หรอืทั้งหมดในใบเสนอราคา 

              (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น

สาระ ส าคัญ  หรอืมีผลท าใหเ้กิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น   

                       (๔)  ราคาที่เสนอมกีารขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามไิด้

ลงลายมือชื่อพรอ้มประทับตรา  (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 

          ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบ

ราคา หรือโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคา

ชี้แจงข้อเท็จจริง   สภาพ   ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้   โรงเรียนองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์ )  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา                   

หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรอืไม่ถูกต้อง 

      ๕.๕  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย)์               

ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรอืราคาหนึ่งราคาใดหรอืราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณา

เลือกซือ้ในจ านวน หรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรอือาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่

พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา       ทั้งนีเ้พื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และใหถ้ือว่า

การตัดสินของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)   

 

/เป็นเด็ดขาด....... 



 

-๖- 

 

เป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้  รวมทั้งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด      

สุราษฎรธ์านี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน   

ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการ

โดยไม่สจุรติ  เชน่  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา

แทน  เป็นต้น 

    ๕.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผูเ้สนอราคาที่มี

สิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ ๔.๗  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ

ผูเ้สนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรอืผูเ้สนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ

แขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕  โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี  ๑                  

(ดอนสักผดุงวิทย์) มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผูเ้สนอราคาที่มสีิทธิ ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก

ประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๗    และโรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) 

จะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

       ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ

ราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ผูว้่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิก

การเปิดซอง ใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

๖. การท าสัญญาซื้อขาย 

    ๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๑๕ วันท า

การของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซือ้ โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี  ๑            

(ดอนสักผดุงวิทย์) จะพิจารณาจัดท าขอ้ตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 

๑.๓  ก็ได้ 

           ๖.๒ ในกรณีที่ผูช้นะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๑๕ วัน

ท าการของทางราชการ  หรอืโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)             

เห็นว่าไม่สมควรจัดท าขอ้ตกลงเป็นหนังสอื ตามข้อ ๖.๑ ผูช้นะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาซื้อขายตาม

แบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓  กับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) 

ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ 

ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) 

ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

             (๑)  เงินสด 

             (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจา่ยให้แก่องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี  โดยเป็น

เช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรอืก่อนหนา้นั้นไม่เกิน  ๓  วันท าการของทางราชการ 

         /(๓)  หนังสือค้ า...... 



 

-๗- 

       (๓)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดัง

ระบุ ในข้อ  ๑ 

     (๔)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

๗. อัตราค่าปรับ 

       ค่าปรับตามแบบสัญญาซือ้ขายข้อ  ๑.๓  ให้คิดในอัตราร้อยละ  ๐.๒๐  ต่อวัน 

  ๘. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

      ผูช้นะการสอบราคาซึ่งได้ท าขอ้ตกลงเป็นหนังสอื   หรอืท าสัญญาซือ้ขายตามแบบ            

ดังระบุในข้อ  ๑.๓  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซือ้ขายที่เกิดขึน้ภายใน

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า - ปี     นับถัดจากวันที่ผูซ้ือ้รับมอบ โดยผู้ขายต้องรบีจัดการซ่อมแซม  แก้ไขใหใ้ช้

การได้ดีดังเดิมภายใน  -   วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  

๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

                         ๙.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากบัญชีเงินอุดหนุนตามนโยบายของ

รัฐบาลในโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ป ีประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐   

       ๙.๒ เมื่อโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)               

ได้คัดเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผู้ขายและได้ตกลงซือ้สิ่งของตามสอบราคาซือ้แล้ว ถ้าผูข้ายจะต้องสั่ง

หรอืน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก ต่างประเทศ และของนัน้ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มเีรือไทย

เดินอยู่ และสามารถใหบ้ริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูเ้สนอ

ราคาซึ่งเป็นผูข้ายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ดังนี้  
     

                                (๑)  แจ้งการสั่งหรือ น าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ภายใน  ๗  วัน    นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจาก

ต่างประเทศ  เว้นแตเ่ป็นของที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือื่นได้ 

              (๒)  จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย    หรือเรือที่มีสิทธิ

เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย    เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะ –

กรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนัน้โดยเรืออื่นที่ มิใช่เรอืไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต เช่น 

นั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุก

โดยเรอือื่น 

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

ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี        

              

/๙.๓ ผูเ้สนอราคา........ 

 



 

-๘- 

๙.๓ ผู้ เสนอราคาซึ่งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑                        

(ดอนสักผดุงวิทย์) ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้

ในข้อ  ๖  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) อาจพิจารณาเรียกร้อง

ให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

       ๙.๔ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) 

สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือ  ข้อ ก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงาน

อัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 

   ๙.๕  กรณีที่โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสักผดุง 

วิทย์) ไม่สามารถลงนามในสัญญาซือ้ขาย กับผูเ้สนอราคาที่สอบราคาได้ เนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติ

งบประมาณหรอืเงื่อนไขระเบียบในการจัดซื้อของทางราชการไม่ให้อ านาจอย่างหนึ่งอย่างใด อันเป็นเหตุที่

ไม่สามารถด าเนินการตามสัญญา หรือไม่สามารถด าเนินการตามผลของการสอบราคากับผูส้อบราคาได้ 

ผูส้อบราคาได้ยินดีที่จะยกเลิก การสอบราคาครั้งนี้ โดยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี  

๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  มิพักต้องบอกกล่าวแตอ่ย่างใดและผู้สอบราคาได้ มติิดใจในการเรียกร้องหรอื

ฟ้องร้องด าเนินคดี กับทางโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)แตอ่ย่างใด 

 
 

โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) 

 

 

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

 

 

 

 

 

 
 


