
 
 ประกาศโรงเรียนบ้านบากนั 
 เร่ือง   สอบราคาซ้ือ หนังสือเรียน 

----------------------- 

 ดว้ยโรงเรียนบา้นบากนัไดรั้บมอบอ านาจจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามค าสั่งท่ี  22/2546  สั่ง  ณ  วนัท่ี  8  กรกฎาคม 2546  มีความประสงคจ์ะสอนราคาซ้ือหนงัสือเรียนเพื่อ
การเรียนการสอนส าหรับสถานศึกษา ตามรายละเอียดดงัน้ี 
 หนงัสือเรียนชั้นป .1-ม.3                        จ านวน  82  รายการ 
 
 ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั   ดงัต่อไปน้ี 
 1. เป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ีสอบราคาซ้ือดงักล่าว   
 2. ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการ  และไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้  
 3. ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนัซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเวน้แต่รัฐบาล
ของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
 4. ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคา       ใหแ้ก่โรงเรียน 
บา้นบงากนั ณ วนัประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็น
ธรรม ในการสอบราคาซ้ือคร้ังน้ี 
 ก าหนดยืน่ซองสอบราคาตั้งแต่บดัน้ี จนถึงวนัท่ี 08 เมษายน 2557 ระหวา่งเวลา 08.00 น. ถึง 
16.00 น.  เวน้วนัหยดุราชการ  ณ โรงเรียนบา้นบากนัและก าหนดเปิดซองสอบราคา  ในวนัท่ี  09 เมษายน 
2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป ณ โรงเรียนบา้นบากนั ผูส้นใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือไดท่ี้
โรงเรียนบา้นบากนัตั้งแต่บดัน้ี จนถึงวนัท่ี 08 เมษายน 2557 หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข 0-
848435201 ในวนัและเวลาราชการ 
 

  ประกาศ    ณ    วนัท่ี  25    เดือน   มีนาคม  พ.ศ.  2557 

 
 (ลงช่ือ)…………………………………. 
 (นายสมาน  สาครจิตร) 
 ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นบากนั 

 
 
 
 



รายละเอยีดสอบราคาซ้ือหนังสือเรียน  เลขที ่1/2557 
ตามประกาศโรงเรียนบ้านบากนั 

ประกาศ ณ วนัที ่25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 
 โรงเรียนบา้นบากนัซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ โรงเรียน มีความประสงคจ์ะสอบราคาซ้ือหนงัสือเรียนตาม
รายการดงัน้ี  

ระดับช้ัน ล าดับที ่ รายละเอยีดพสัดุ ส านักพมิพ์ จ านวนหน่วย 
ป.1 

 
1 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน ภาษาพาที สก.สค. 29 เล่ม 
2 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน แบบฝึกหดัภาษาไทย พว. 29 เล่ม 
3 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน ภาษาองักฤษ (Hello kid 1) พว. 29 เล่ม 
4 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน สังคมศึกษา อจท. 29 เล่ม 
5 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน ประวติัศาสตร์ สก.สค. 29 เล่ม 
6 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ พว. 29 เล่ม 
7 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์ พว. 29 เล่ม 
8 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี พว. 29 เล่ม 
9 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา พว. 29 เล่ม 

ป.2 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน ภาษาไทย สก.สค. 37 เล่ม 
11 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน แบบฝึกหดัภาษาไทย พว. 37 เล่ม 
12 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน ภาษาองักฤษ (New say hello 2) แมค็. 37 เล่ม 
13 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน สังคมศึกษา อจท. 37 เล่ม 
14 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน ประวติัศาสตร์ สก.สค. 37 เล่ม 
15 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ พว. 37 เล่ม 
16 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์ พว. 37 เล่ม 
17 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี พว. 37 เล่ม 
18 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา พว. 37 เล่ม 

ป.3 19 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน ภาษาไทย สก.สค. 31 เล่ม 
20 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน แบบฝึกหดัภาษาไทย พว. 31 เล่ม 
21 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน ภาษาองักฤษ (New say hello 3) แมค็. 31 เล่ม 
22 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน สังคมศึกษา อจท. 31 เล่ม 
23 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน ประวติัศาสตร์ สก.สค. 31 เล่ม 
24 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ พว. 31 เล่ม 
25 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์ พว. 31 เล่ม 
26 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี พว. 31 เล่ม 
27 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา พว. 31 เล่ม 

 



ระดบัชั้น ล าดบัท่ี รายละเอียดพสัดุ ส านกัพิมพ ์ จ านวนหน่วย 
ป.4 28 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน ภาษาไทย สก.สค. 49 เล่ม 

29 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน แบบฝึกหดัภาษาไทย พว. 49 เล่ม 
30 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน ภาษาองักฤษ (Hello kid 4) พว. 49 เล่ม 
31 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน สังคมศึกษา อจท. 49 เล่ม 
32 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน ประวติัศาสตร์ สก.สค. 49 เล่ม 
33 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ พว. 49 เล่ม 
34 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์ พว. 49 เล่ม 
35 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี พว. 49 เล่ม 
36 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา พว. 49 เล่ม 

ป.5 37 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน ภาษาพาที สก.สค. 23 เล่ม 
38 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน วรรณคดีล าน า สก.สค. 23 เล่ม 
39 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน ภาษาองักฤษ (Gogo loves Eng. 5) วพ. 23 เล่ม 
40 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน สังคมศึกษา อจท. 23 เล่ม 
41 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน ประวติัศาสตร์ สก.สค. 23 เล่ม 
42 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ พว. 23 เล่ม 
43 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์ พว. 23 เล่ม 
44 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี พว. 23 เล่ม 
45 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา พว. 23 เล่ม 

     

ป.6 46 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน ภาษาพาที สก.สค. 22 เล่ม 
47 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน วรรณคดีล าน า สก.สค. 22 เล่ม 
48 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน ภาษาองักฤษ (Gogo loves Eng. 6) วพ. 22 เล่ม 
49 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน สังคมศึกษา อจท. 22 เล่ม 
50 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน ประวติัศาสตร์ สก.สค. 22 เล่ม 
51 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ พว. 22 เล่ม 
52 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์ พว. 22 เล่ม 
53 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี พว. 22 เล่ม 
54 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา พว. 22 เล่ม 

                                             
 
 
 
 



ระดบัชั้น ล าดบัท่ี รายละเอียดพสัดุ ส านกัพิมพ ์ จ านวนหน่วย 
ม.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

55 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน ววิธิภาษา สก.สค. 44 เล่ม 
56 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน วรรณคดีวจิกัร์ สก.สค. 44 เล่ม 
57 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน ภาษาองักฤษ (Access 1) อจท. 44 เล่ม 
58 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน สังคมศึกษา อจท. 44 เล่ม 
59 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน ประวติัศาสตร์ สก.สค. 44 เล่ม 
60 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ (เล่ม 1) อจท. 44 เล่ม 
61 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ (เล่ม 2) อจท. 44 เล่ม 
62 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์ พว. 44 เล่ม 
63 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี พว. 44 เล่ม 

ม. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน ววิธิภาษา สก.สค. 25 เล่ม 
65 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน วรรณคดีวจิกัร์ สก.สค. 25 เล่ม 
66 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน ภาษาองักฤษ (Access 2) อจท. 25 เล่ม 
67 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน สังคมศึกษา อจท. 25 เล่ม 
68 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน ประวติัศาสตร์ สก.สค. 25 เล่ม 
69 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ (เล่ม 1) อจท. 25 เล่ม 
70 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ (เล่ม 2) อจท. 25 เล่ม 
71 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์ พว. 25 เล่ม 
72 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี พว. 25 เล่ม 

ม.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน ววิธิภาษา สก.สค. 37 เล่ม 
74 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน วรรณคดีวจิกัร์ สก.สค. 37 เล่ม 
75 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน ภาษาองักฤษ (Access 3) อจท. 37 เล่ม 
76 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน สังคมศึกษา อจท. 37 เล่ม 
77 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน ประวติัศาสตร์ สก.สค. 37 เล่ม 
78 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ (เล่ม 1) อจท. 37 เล่ม 
79 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ (เล่ม 2) อจท. 37 เล่ม 
80 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์ พว. 37 เล่ม 
81 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี พว. 37 เล่ม 
82 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา พว. 37 เล่ม 

 
ซ่ึงพสัดุท่ีจะซ้ือน้ีตอ้งเป็นของแท ้ ของใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพท่ีจะใชง้าน
ไดท้นัที และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาฉบบัน้ี  โดยมีขอ้แนะน าและ
ขอ้ก าหนด  ดงัต่อไปน้ี 



1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
 1.1  รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
 1.2  แบบใบเสนอราคา 
 1.3  แบบสัญญาซ้ือขาย 
 1.4  แบบหนงัสือค ้าประกนัสัญญา (หลกัประกนัสัญญา) 
 1.5  บทนิยาม 
        (1)  ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
    (2)  การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
 1.6  แบบบญัชีเอกสาร  
        (1)  บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1  

(2) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 2 
1.7 แบบหนงัสือมอบอ านาจ 
1.8 บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ/หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 
1.9 บญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
1.10 บญัชีรายช่ือผูมี้อ านาจควบคุม 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 2.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ีสอบราคาซ้ือ   
 2.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูถู้กระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการ และได้
แจง้เวยีนช่ือแลว้  หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 2.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน  ณ วนัประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 1.5 
 2.4 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั   ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย  เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

3. หลกัฐานการเสนอราคา 
 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานแนบมาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา โดยแยกไวน้อก
ซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ   
 3.1 ส่วนท่ี 1  อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี   
 (1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 
 (ก) หา้งหุน้ส่วนสามญั   หรือ   หา้งหุน้ส่วนจ ากดั   ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล  บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  ผูมี้อ  านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  



 (ข) บริษทัจ ากดั หรือบริษทัมหาชนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล   หนงัสือบริคณห์สนธิ   บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ   ผูมี้อ  านาจควบคุมและบญัชีผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 (2) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา  หรือ   คณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลใหย้ืน่
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูน้ั้น  ส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน  (ถา้มี) ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน         พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง    
 (3) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ใหย้ืน่ส าเนา
สัญญาของการเขา้ร่วมคา้ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย  ก็ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือเดินทาง   หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ใหย้ืน่
เอกสารตามท่ีระบุไวใ้น   (1) 
  (4) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถา้มี)  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 ส าหรับผูป้ระกอบการประเภทร้านคา้  จะตอ้งมีส าเนาหนงัสือจดทะเบียนพาณิชย์ 
 และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม   (ถา้มี)   พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 (5) บญัชีเอกสารส่วนท่ี  1  ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคา  ตามแบบใน
ขอ้ 1.6 (1) 
 
 3.2 ส่วนท่ี  2   อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
 (1) แคตตาล็อก  และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ  ตามขอ้ 4.4 
 (2) หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบ
อ านาจใหบุ้คคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
 (3) บญัชีเอกสารส่วนท่ี  2   ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคา  ตามแบบใน 
ขอ้ 1.6 (2) 

4. การเสนอราคา 
 4.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งเสนอราคา ตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาน้ีโดยไม่มี
เง่ือนไข 
ใด ๆ ทั้งส้ินและจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจนจ านวนเงิน
ท่ีเสนอตอ้งระบุตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ โดยไม่มีการขดูลบหรือแกไ้ข หากมีการขดูลบ ตกเติม 
แกไ้ข เปล่ียนแปลง จะตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคา พร้อมทั้งประทบัตรา (ถา้มี) ก ากบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 

4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคา 

ต่อหน่วยและราคารวมทั้งส้ิน   ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาใหถู้กตอ้ง ทั้งน้ี     ราคารวมท่ีเสนอ
จะตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ     ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัใหถื้อตวัหนงัสือเป็นส าคญั     



โดยคิดราคารวมทั้งส้ิน   ซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม   และภาษีอากรอ่ืน ๆ  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน   และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวง   จนกระทัง่ส่งมอบพสัดุให ้ณ โรงเรียนบ้านบากนั 
 ราคาท่ีเสนอ     จะตอ้งเสนอก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั      นบัแต่วนัเปิดซองใบเสนอ
ราคา    โดยภายในก าหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไว ้    และจะถอนการเสนอ
ราคามิได ้
 4.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพสัดุ  ไม่เกิน    30   วนั  นบัถดัจาก 
วนัลงนามในสัญญาซ้ือขาย 
    4.4 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ
ของ พสัดุ  ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา   หลกัฐานดงักล่าวน้ี  โรงเรียนจะยดึไวเ้ป็น
เอกสารของทางราชการ 

 ส าหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพ้ิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดย  
ผูมี้อ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล   หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงคจ์ะขอดูตน้ฉบบั  
แคตตาล็อกผูเ้สนอราคาจะตอ้งน าตน้ฉบบัมาใหค้ณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน    7   วนั 
 
 4.5 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งตวัอยา่งของพสัดุท่ีเสนอ จ านวน  1 ชุด เพื่อใชใ้นการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา     ทั้งน้ี  โรงเรียนจะไม่รับผดิชอบในความ
เสียหายใด ๆ  ท่ีเกิดข้ึนแก่ตวัอยา่งดงักล่าว ตวัอยา่งท่ีเหลือหรือไม่ใชแ้ลว้  โรงเรียนจะคืนใหแ้ก่ผูเ้สนอราคา  
 4.6 ก่อนยืน่ซองสอบราคา  ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียดคุณ
ลกัษณะเฉพาะ  ฯลฯ   ใหถ่ี้ถว้นและเขา้ใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ซองสอบราคาตาม
เง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
 4.7 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยืน่ซองใบเสนอราคา ท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหนา้ซองถึง ประธาน
กรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไวท่ี้หนา้ซองวา่ “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี1/2557” 
ยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ีรับซองสอบราคาตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไปจนถึงวนัท่ี 8  เมษายน  2557  ระหวา่งเวลา 08.00 น. 
ถึง 16.00 น. เวน้วนัหยดุราชการ ณ โรงเรียนบา้นบากนั 
 เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแลว้จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาแต่ละราย
วา่ เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนตามขอ้ 1.5 (1) ณ วนัประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา  
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอราคา
วา่ มีผูเ้สนอราคากระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ 1.5 (2) และ
คณะกรรมการ ฯ  เช่ือวา่มีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการ ฯ 

                                                        
 กรณีท่ีไม่จ าเป็นส่งแคตตาลอ๊คหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ขอ้  4.4 ใหต้ดัขอ้  4.4 ออก 
 



จะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา และประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บ
การคดัเลือก        และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้้งงาน  เวน้แต่คณะกรรมการ ฯ 
จะวนิิจฉยัไดว้า่ผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ  
และมิไดเ้ป็นผูริ้เร่ิมใหมี้การกระท าดงักล่าว 
 ผูเ้สนอราคาท่ีถูกตดัรายช่ือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา  เพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศสอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระท าการอนั
เป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม     อาจอุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าวต่อปลดักระทรวง   ภายใน  3  
วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวนิิจฉยัอุทธรณ์ของปลดักระทรวงใหถื้อ
เป็นท่ีสุด 
 
     
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิ 
ไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าวขา้งตน้  ณ โรงเรียนบา้นบากนั  ในวนัท่ี 09 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. 
 การยืน่อุทธรณ์ตามวรรค 5 ยอ่มไม่เป็นเหตุใหมี้การขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  
เวน้แต่ปลดักระทรวงจะพิจารณาเห็นวา่การขยายระยะเวลาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่    
และในกรณีท่ีปลดักระทรวงพิจารณาเห็นดว้ยกบัค าคดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์    และเห็นวา่การยกเลิกการเปิด
ซอง 
ใบเสนอราคาท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่  ใหป้ลดักระทรวงมีอ านาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดงักล่าวได ้

5. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 

 5.1 ในการสอบราคาคร้ังน้ี    โรงเรียนจะพิจารณาตดัสินดว้ย ราคารวม 
 5.2 หากผูเ้สนอราคารายใด  มีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้  2   หรือยืน่หลกัฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามขอ้  3  หรือยืน่ซองสอบราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้  4  แลว้  คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น       เวน้แต่ เป็นขอ้ผดิพลาดหรือผดิหลง
เพียงเล็กนอ้ย   หรือผดิพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญั      ทั้งน้ี  เฉพาะ
ในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น  
 5.3 โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา      โดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณี 
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคานั้น ในบญัชีผูรั้บเอกสาร หรือในหลกัฐานการรับเอกสาร
สอบราคาของโรงเรียน 

                                                        
 ใหเ้ลือกเติมค าวา่ “ราคารวม”  หรือ “ราคาต่อรายการ” 



 (2) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาอยา่ง
หน่ึงอยา่งใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
  (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเป็น
สาระส าคญั  หรือมีผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน  
  (4) ราคาท่ีเสนอมีการขดูลบ   ตก   เติม   แกไ้ข   เปล่ียนแปลง   โดยผูเ้สนอราคามิได้
ลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา  (ถา้มี)  ก ากบัไว ้
 5.4 ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ
โรงเรียนมีสิทธิใหผู้เ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง สภาพ ฐานะหรือขอ้เทจ็จริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้สนอราคา
ได ้โรงเรียนมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกตอ้ง 
 
 5.5 โรงเรียนทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด   หรือราคาหน่ึงราคาใด   หรือราคาท่ีเสนอ
ทั้งหมดก็ได ้  และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจ านวน  หรือขนาด   หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคา  โดยไม่พิจารณาจดัซ้ือเลยก็ได ้   สุดแต่จะพิจารณา     ทั้งน้ี   เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นส าคญั และใหถื้อวา่การตดัสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ  มิได ้ รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผูเ้สนอราคาเสมือนเป็นผูทิ้้งงาน  
ไม่วา่จะเป็นผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคากระท าไป
โดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอราคาอนัเป็นเทจ็ หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  
เป็นตน้ 
 5.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการเปิดซองสอบราคาวา่ ผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิ
ไดรั้บการคดัเลือกตามท่ีไดป้ระกาศรายช่ือไวต้ามขอ้ 4.7 เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอ
ราคารายอ่ืน ณ วนัประการสอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา
อยา่งเป็นธรรม  ตามขอ้ 1.5 โรงเรียนมีอ านาจท่ีจะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บ การคดัเลือกดงักล่าว
ออกจากประกาศรายช่ือ ตามขอ้  4.7 และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผูทิ้้งงาน  
 ในกรณีน้ี  หากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่ การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ด าเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่ ปลดักระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซอง  
ใบเสนอราคาดงักล่าวได ้

6.  การท าสัญญาซ้ือขาย 
 6.1 ในกรณีท่ีผูช้นะการสอบราคาสามารถส่งมอบส่ิงของไดค้รบถว้นภายใน   5  วนัท าการ
ของทางราชการ   นบัแต่วนัท่ีท าขอ้ตกลงซ้ือ   โรงเรียนจะพิจารณาจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือแทนการท า
สัญญาตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้  1.3  ก็ได ้
 6.2 ในกรณีท่ีผูช้นะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบส่ิงของไดค้รบถว้นภายใน 5 วนัท าการ 
ของทางราชการ หรือโรงเรียนเห็นวา่ไม่สมควรจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ  ตามขอ้  6.1  ผูช้นะการสอบ



ราคาจะตอ้งท าสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้  1.3  กบัโรงเรียนภายใน   3   วนั  นบัถดัจากวนัท่ี
ไดรั้บแจง้  และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ  5  ของราคาส่ิงของท่ีสอบราคา
ได ้ ใหโ้รงเรียนยดึถือไวใ้นขณะท าสัญญา  โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี  
 (1)  เงินสด 
 (2) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายใหแ้ก่โรงเรียน    โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท าสัญญา   หรือก่อน
หนา้นั้นไม่เกิน 3 วนัท าการของทางราชการ และจะตอ้งเป็นเช็คท่ีผูรั้บเงินไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการเรียก
เก็บเงิน 
  (3) หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงั
ระบุในขอ้  1.4 
 
  (4) หนงัสือค ้าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษทั
เงินทุน  หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์   ท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละ
ประกอบธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซ่ึงไดแ้จง้ช่ือเวยีนใหส่้วนราชการต่าง 
ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้  1.4 
  (5) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
 หลกัประกนัน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วนั  นบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการสอบราคา 
(ผูข้าย)  พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาซ้ือขายแลว้ 

7. อตัราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายขอ้  10  ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ  0.2    ต่อวนั 

8. การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
 ผูช้นะการสอบราคาซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือท าสัญญาซ้ือขายตามแบบดงัระบุในขอ้ 
1.3  แลว้แต่กรณี  จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่
นอ้ยกวา่   
 3  ปี นบัถดัจากวนัท่ีผูซ้ื้อรับมอบ  โดยผูข้ายตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน  15 
วนั   นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
 9.1 เงินค่าพสัดุส าหรับการซ้ือคร้ังน้ีไดม้าจากเงินงบประมาณปี พ.ศ.2557 
 การลงนามในสัญญาจะกระท าไดต่้อเม่ือ โรงเรียนไดรั้บอนุมติัเงินประจ างวด  หรือไดรั้บ
อนุมติัใหเ้ปล่ียนแปลงรายการแลว้เท่านั้น 

 9.2 เม่ือโรงเรียนไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูข้าย       และไดต้กลงซ้ือส่ิงของตาม 

                                                        
 กรณีเป็นพสัดุท่ีจะตอ้งก าหนดคุณสมบติัวา่ตอ้งเป็นผลิตภณัฑท่ี์ท าในประเทศตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการ 



สอบราคาซ้ือแลว้    ถา้ผูข้ายจะตอ้งสั่งหรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ      และของนั้นตอ้ง
น าเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่ และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูข้ายจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริม
การพาณิชยนาว ี ดงัน้ี     
  (1) แจง้การสั่งหรือน าส่ิงของท่ีซ้ือขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ  ต่อส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี ภายใน  7  วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีผูข้ายสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ   
เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได้  
 (2) จดัการใหส่ิ้งของท่ีซ้ือขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ  
เช่นเดียวกบัเรือไทยจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย   เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวใีหบ้รรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย  ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อน
บรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ  ยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรือ
อ่ืน 
 (3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม  (1 ) หรือ ( 2 ) ผูข้ายจะตอ้งรับผดิตามกฎหมาย วา่ดว้ย
การส่งเสริมการพาณิชยนาว ี
 9.3 ผูเ้สนอราคาซ่ึงโรงเรียนคดัเลือกแลว้  ไม่ไปท าสัญญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ีทาง
ราชการก าหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ 6.2 โรงเรียนจะพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอ่ืน ๆ (ถา้มี)  รวมทั้ง 
จะพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 9.4 โรงเรียนสงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ข เพิ่มเติมเง่ือนไข  หรือขอ้ก าหนดในแบบสัญญา ให้
เป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสูงสุด  (ถา้มี) 

10. เอกสารแนบทา้ยประกาศถือเป็นส่วนหน่ึงของประกาศสอบราคาฉบบัน้ี 
 
 
 โรงเรียนบา้นบากนั 
                    25   มีนาคม   2557 
 
 
 
 
  

 
 

                                                                                                                                                                            
   พสัดุ  พ.ศ.  2535  ขอ้  16  (2) และ (4)  ใหต้ดัขอ้ความขอ้  9.2  ออก 
 



 
 

 
 

 
 

 
 


