
 
 

ประกาศโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์นา่น 
เร่ือง    สอบราคาซือ้เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายนกัเรียน  

-------------------------------- 
  ด้วย โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์นา่น โดย จ.ส.อ.เสวก  ฉนุหอม ต าแหนง่ ผู้อ านวยการ
โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์นา่น ซึง่ได้รับมอบอ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน     
ตามค าสัง่ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ท่ี 22/2546  สัง่  ณ วนัท่ี  8 กรกฎาคม  พ.ศ.2546    
เร่ือง  มอบอ านาจเก่ียวกบัการพสัด ุ มีความประสงค์จะสอบราคาซือ้ เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายนกัเรียน  จ านวน  
36 รายการ  

ผู้ มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบตั ิ  ดงัตอ่ไปนี  ้
1. เป็นผู้ มีอาชีพขายพสัดท่ีุสอบราคาซือ้ดงักลา่ว   
2. ไมเ่ป็นผู้ ท่ีถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนช่ือ

แล้ว 
3. ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแต ่  

รัฐบาลของผู้ เสนอราคาได้มีค าสัง่ให้สละสิทธ์ิความคุ้มกนัเชน่วา่นัน้  
       4.   ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน  

ศกึษาสงเคราะห์นา่น   ณ  วนัประกาศสอบราคา หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนั
ราคาอยา่งเป็นธรรมในการสอบราคาซือ้ครัง้นี  ้

ก าหนดย่ืนซองสอบราคา ตัง้แตว่นัท่ี 21 มีนาคม 2556 ถึง วนัท่ี 1 เมษายน 2556 ระหวา่ง 
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30  น.  ในวนัท าการของทางราชการ   ณ ห้องบริหารงบประมาณ โรงเรียน
ศกึษาสงเคราะห์นา่น และก าหนดเปิดซองสอบราคาในวนัท่ี 2 เมษายน 2556 ตัง้แตเ่วลา 09.30  น.  เป็น
ต้นไป 

ผู้สนใจตดิตอ่ขอรับรายละเอียดพร้อมเอกสารสอบราคาได้ท่ี ห้องบริหารงบประมาณ
โรงเรียน.ศกึษาสงเคราะห์นา่น ตัง้แตว่นัท่ี 21 มีนาคม 2556 ถึงวนัท่ี 1 เมษายน 2556 ระหวา่งเวลา 08.30 
น. ถึง เวลา 16.30 น.   หรือสอบถามทางโทรศพัท์  หมายเลข 054-690912 , 054-690908  ในวนัและเวลา
ราชการ 

      ประกาศ   ณ   วนัท่ี  21  มีนาคม  2556 
 

          (ลงช่ือ)  จ.ส.อ.  
                                 ( เสวก  ฉนุหอม ) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์นา่น 



เอกสารสอบราคาซือ้ เลขท่ี 03/2555 
การซือ้เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายนกัเรียน 

ตามประกาศโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์นา่น  ลงวนัท่ี  21 มีนาคม 2556 
------------------------- 

  ด้วย โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์นา่น ซึง่ตอ่ไปนี ้เรียกวา่ “โรงเรียน”  มีความประสงค์จะสอบ
ราคาซือ้เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายนกัเรียน จ านวน  36 รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) 

ซึง่พสัดท่ีุจะซือ้นีต้้องเป็นของแท้ ของใหม ่ไมเ่คยใช้งานมาก่อน ไมเ่ป็นของเก่าเก็บ  อยูใ่น
สภาพท่ีจะใช้งานได้ทนัที และมีคณุลกัษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบบันี ้  โดยมี  
ข้อแนะน า  และข้อก าหนด  ดงัตอ่ไปนี  ้

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1  รายละเอียดเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายนกัเรียนและคณุลกัษณะเฉพาะ 
1.2  แบบใบเสนอราคา 
1.3  แบบสญัญาซือ้ขาย  
1.4  แบบหนงัสือค า้ประกนัสญัญา (หลกัประกนัสญัญา) 

       1.5  บทนิยาม 
(1) ผู้ เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
(2) การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

     1.6  แบบบญัชีเอกสาร 
(1) บญัชีเอกสารสว่นท่ี  1 
(2) บญัชีเอกสารสว่นท่ี  2 

                           2.  คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา 
2.1  ผู้ เสนอราคาต้องเป็นผู้ มีอาชีพขายพสัดท่ีุสอบราคาซือ้   
2.2  ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ ท่ีถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานของทางราชการ  

และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว  หรือไมเ่ป็นผู้ ท่ีได้รับผลของการสัง่ให้นิตบิคุคล  หรือบคุคลอ่ืนเป็นผู้ทิง้งานตาม  
ระเบียบของทางราชการ 

2.3  ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอ่ืน ณ  วนั  
ประกาศสอบราคาหรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามข้อ  1.5 
       2.4  ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้
ศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ เสนอราคาได้มีค าสัง่ให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกนัเชน่วา่นัน้  
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3. หลักฐานการเสนอราคา 
     ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานย่ืนมาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา  โดยแยก  

ไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น  2  สว่น  คือ 
3.1 สว่นท่ี  1  อยา่งน้อยต้องมีเอกสารดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นนิตบิคุคล 
(ก)  ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจ ากดั   ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือรับรอง  

การจดทะเบียนนิตบิคุคล   บญัชีรายช่ือหุ้นสว่นผู้จดัการ   ผู้ มีอ านาจควบคุม    พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  
          (ข)  บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดั   ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือรับรองการ  
จดทะเบียนนิตบิคุคล  หนงัสือบริคณห์สนธิ  บญัชีรายช่ือกรรมการผู้จดัการ  ผู้ มีอ านาจควบคมุ  และบญัชี  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  

(2) ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลท่ีมิใชน่ิตบิคุคล  ให้  
ย่ืนส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้นัน้    ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น  (ถ้ามี)  ส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น  พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง  

(3) ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นผู้ เสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า  ให้ย่ืน  
ส าเนาสญัญาการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ ร่วมค้า  และในกรณีท่ีผู้ เข้าร่วมค้าฝ่าย
ใดเป็นบคุคลธรรมดาท่ีมิใชส่ญัชาตไิทย ก็ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือเดนิทาง หรือผู้ ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิตบิคุคล  
ให้ย่ืนเอกสารตามท่ีระบไุว้ใน (1) 

  (4)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์    ส าเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม  
  (5)  บญัชีเอกสารสว่นท่ี 1  ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบัซองใบเสนอราคา   ตาม  

แบบในข้อ  1.6 (1) 
3.2 สว่นท่ี  2  อยา่งน้อยต้องมีเอกสารดงัตอ่ไปนี  ้

(1) แคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ  ตามข้อ   
4.4 

 (2)  หนงัสือมอบอ านาจซึง่ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผู้ เสนอราคา  
มอบอ านาจให้บคุคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  
    (3)  บญัชีเอกสารสว่นท่ี  2  ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบัซองใบเสนอราคา   ตาม
แบบในข้อ  1.6(2) 
  4.  การเสนอราคา  

     4.1  ผู้ เสนอราคาต้องย่ืนใบเสนอราคา ตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี ้  
โดยไมมี่เง่ือนไขใด ๆ  ทัง้สิน้   และจะต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน   ลงลายมือช่ือผู้ เสนอราคาให้  
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ชดัเจน    จ านวนเงินท่ีเสนอต้องระบตุรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัอกัษร    โดยไมมี่การขดูลบ หรือ  แก้ไข  หากมี
การขดูลบ ตก เตมิ แก้ไข เปล่ียนแปลง จะต้องลงลายมือช่ือผู้ เสนอราคาพร้อมประทบัตรา (ถ้ามี) ก ากบัไว้
ด้วยทกุแหง่ 

4.2 ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดย 
เสนอราคารวม  และหรือราคาตอ่หนว่ย  และหรือตอ่รายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถกูต้อง  ทัง้นี ้ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสือ  ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสือไมต่รงกนั  
ให้ถือตวัหนงัสือเป็นส าคญั โดยคดิราคารวมทัง้สิน้   ซึง่รวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม และภาษีอากรอ่ืน   คา่ขนสง่  
คา่จดทะเบียน   และคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ ทัง้ปวง  จนกระทัง่สง่มอบพสัดใุห้  ณ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์นา่น  
  ราคาท่ีเสนอจะต้องก าหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่  60 วนั  นบัแตว่นัเปิดซองใบเสนอราคา 
โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้ เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้  

4.3 ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาสง่มอบพสัด ุไมเ่กิน  60 วนั  นบัถดัจาก 
วนัลงนามในสญัญาซือ้ขาย 

4.4 ผู้ เสนอราคาจะต้องสง่แคตตาล็อก   และหรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลกัษณะ  
เฉพาะของเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายนกัเรียน ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลกัฐาน
ดงักลา่วนี ้โรงเรียนจะยดึไว้เป็นเอกสารของทางราชการ  

ส าหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา   หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถกูต้อง  
โดยผู้ มีอ านาจท านิตกิรรมแทนนิตบิคุคล   หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดู 
ต้นฉบบัแคตตาล็อก   ผู้ เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบบัมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ตรวจสอบ  
ภายใน  3  วนั                       

    4.5  ผู้ เสนอราคาต้องสง่ตวัอยา่ง เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายนกัเรียน ท่ีเสนอพร้อมกบัการย่ืน
ซองเสนอราคา   รายการละ 1  ชดุ   เพ่ือใช้ในการตรวจทดลอง   หรือประกอบการพิจารณาและหรือ
ประกอบสญัญา ทัง้นี ้โรงเรียนจะไมรั่บผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึน้แก่ตวัอยา่งดงักลา่ว  ตวัอยา่ง
ท่ีเหลือ หรือไมใ่ช้แล้วโรงเรียนจะคืนให้แก่ผู้ เสนอราคา      

     4.6  ก่อนย่ืนซองสอบราคา ผู้ เสนอราคาควรตรวจดรู่างสญัญารายละเอียดคณุ
ลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ   ให้ถ่ีถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทัง้หมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนซองสอบราคา
ตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

     4.7  ผู้ เสนอราคาจะต้องย่ืนซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนกึซองเรียบร้อย  จา่หน้าซองถึง  
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา       โดยระบไุว้ท่ีหน้าซองวา่     “ใบเสนอราคาตามเอกสาร 
สอบราคา เลขที่ 03/2556”   ย่ืนตอ่เจ้าหน้าท่ีรับซองสอบราคา  ตัง้แตว่นัท่ี  21 มีนาคม 2556 ถึง วนัท่ี 1
เมษายน 2556  
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ระหวา่งเวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  16.30 น.    ณ  ห้องบริหารงบประมาณ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์นา่น    
ในวนัท าการของทางราชการ 

 เม่ือพ้นก าหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแล้ว    จะไมรั่บซองสอบราคาโดยเดด็ขาด   
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคณุสมบตัขิองผู้ เสนอราคาแต่

ละรายวา่เป็นผู้ เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ  1.5 (1 )  ณ วนัประกาศ 
สอบราคาหรือไม ่ และประกาศรายช่ือผู้ เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคดัเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา    

หากปรากฏตอ่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอ  
ราคาวา่  มีผู้ เสนอราคากระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามข้อ  1.5(2)  และ 
คณะกรรมการฯ   เช่ือวา่มีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม   คณะกรรมการฯ   
จะตดัรายช่ือผู้ เสนอราคารายนัน้ออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา และประกาศรายช่ื อผู้ เสนอราคาท่ีมีสิทธิ
ได้รับการคดัเลือกและโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้ เสนอราคาดงักลา่วเป็นผู้ทิง้งาน เว้นแตค่ณะกรรมการฯ  
จะวินิจฉยัได้วา่ผู้ เสนอราคารายนัน้เป็นผู้ ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของทางราชการ 
และมิได้เป็นผู้ ริเร่ิมให้มีการกระท าดงักล่าว 

ผู้ เสนอราคาท่ีถกูตดัรายช่ือออกจากการเป็นผู้ เสนอราคาเพราะเหตเุป็นผู้ เสนอราคาท่ีมี  
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วนัประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้ เสนอราคาท่ีกระท าการ  
อนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม   อาจอทุธรณ์ค าสัง่ดงักลา่วตอ่ปลดักระทรวงภายใน   
 3  วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   การวินิจฉยัอทุธรณ์ของปลดักระทรวง  
ให้ถือเป็นท่ีสดุ 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้ เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ 
การคดัเลือกดงักลา่วข้างต้น   ณ  โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์นา่น    ในวันท่ี 2 เมษายน 2556 

ตัง้แต่เวลา 09.30  น.   เป็นต้นไป 
  การย่ืนอทุธรณ์ตามวรรค 5   ยอ่มไมเ่ป็นเหตใุห้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา  เว้นแตป่ลดักระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดงักลา่วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
อยา่งยิ่ง และในกรณีท่ีปลดักระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกบัค าคดัค้านของผู้อทุธรณ์   และเห็นวา่การยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคา ท่ีได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ่ง   ให้
ปลดักระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดงักลา่วได้ 

5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
       5.1  ในการสอบราคาครัง้นี ้โรงเรียนจะพิจารณาตดัสินด้วยราคารวม  

     5.2  หากผู้ เสนอราคารายใดมีคณุสมบตัไิมถ่กูต้องตามข้อ 2  หรือย่ืนหลกัฐานการ
เสนอราคาไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบถ้วนตามข้อ 3   หรือย่ืนซองสอบราคาไมถ่กูต้องตามข้อ 4  แล้ว   
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คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไมรั่บพิจารณาราคาของผู้ เสนอราคารายนัน้    เว้นแตเ่ป็นข้อผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย   หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในสว่นท่ีมิใชส่าระส าคญั   
ทัง้นี ้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่โรงเรียนเทา่นัน้  
       5.3  โรงเรียนสงวนสิทธิไมพ่ิจารณาราคาของผู้ เสนอราคา  โดยไมมี่การผอ่นผนัในกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้
              (1 )  ไมป่รากฏช่ือผู้ เสนอราคารายนัน้ในบญัชีผู้ รับเอกสารสอบราคาหรือใน
หลกัฐานการรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน 

            ( 2 ) ไมก่รอกช่ือนิตบิคุคลหรือบคุคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผู้ เสนอราคา  
อยา่งหนึง่อยา่งใด  หรือทัง้หมดในใบเสนอราคา  
                                     (3 )  เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น  
สาระส าคญั หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ เสนอราคารายอ่ืน  
                                     (4 ) ราคาท่ีเสนอมีการขดูลบ ตก  เตมิ  แก้ไข   เปล่ียนแปลง โดยผู้ เสนอราคามิได้  
ลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา (ถ้ามี)  ก ากบัไว้ 
                                 5.4  ในการตดัสินการสอบราคา หรือในการท าสญัญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา หรือโรงเรียน มีสิทธิให้ผู้ เสนอราคาชีแ้จงข้อเท็จจริง    สภาพ   ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใด ท่ีเก่ียวข้อง
กบัผู้ เสนอราคาได้  โรงเรียนมีสิทธิท่ีจะไมรั่บราคา หรือไมท่ าสญัญา หากหลกัฐานดงักลา่วไม่ มีความ
เหมาะสม หรือไมถ่กูต้อง   

5.5  โรงเรียน ทรงไว้ซึง่สิทธิท่ีจะไมรั่บราคาต ่าสดุ หรือราคาหนึง่ราคาใด  หรือราคา  
ท่ีเสนอทัง้หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซือ้ในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึง่รายการใด 
หรืออาจยกเลิกการสอบราคาโดยไมพ่ิจารณาจดัซือ้เลยก็ได้สดุแต่จะพิจารณา  ทัง้นี ้ เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคญั  และให้ถือวา่การตดัสินของโรงเรียนเป็นเดด็ขาด   ผู้ เสนอราคาจะเรียกร้องคา่เสียหาย
ใด ๆ มิได้ รวมทัง้โรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้ เสนอราคาเป็นผู้ทิง้งาน ไมว่า่จะ
เป็นผู้ เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไมก็่ตาม  หากมีเหตท่ีุเช่ือได้วา่ การเสนอราคากระท าการโดยไม่
สจุริต  เชน่ การเสนอราคาอนัเป็นเท็จ  หรือใช้ช่ือบคุคลธรรมดาหรือนิตบิคุคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน   เป็น
ต้น 
        5.6 ในกรณีท่ี ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลงั จากการเปิดซองสอบราคาวา่  ผู้ เสนอราคา   
ท่ีมีสิทธิได้รับการคดัเลือกตามท่ีได้ประกาศรายช่ือไว้   ตามข้อ  4.7  เป็นผู้ เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์
ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วนัประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้ เสนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการ
ขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม    ตามข้อ  1.5    โรงเรียนมีอ านาจท่ีจะตดัรายช่ือผู้ เสนอราคาท่ีมี 
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สิทธิได้รับการคดัเลือกดงักลา่วออกจากประกาศรายช่ือ ตามข้อ  4.7 และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้
เสนอราคารายนัน้เป็นผู้ทิง้งาน 
               ในกรณีนีห้ากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาท่ีได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ่ง    ปลดักระทรวงมีอ านาจยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาดงักลา่วได้ 

 6.  การท าสัญญาซือ้ขาย 
       6.1  ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคา  สามารถสง่มอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน   5 วนั 
ท าการของทางราชการ  นบัแตว่นัท่ีท าข้อตกลงซือ้    โรงเรียนจะพิจารณาจดัท าข้อตกลงเป็นหนงัสือแทน  
การท าสญัญาตามแบบสญัญาดงัระบใุนข้อ  1.3  ก็ได้ 

6.2 ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาไมส่ามารถสง่มอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วนั 
ท าการของทางราชการ  หรือโรงเรียน เห็นวา่ไมส่มควรจดัท าข้อตกลงเป็นหนงัสือ   ตามข้อ  6.1   ผู้ชนะการ 
สอบราคาจะต้องท าสญัญาซือ้ขายตามแบบสญัญาดงัระบใุนข้อ 1.3  กบัโรงเรียน ภายใน 7 วนั นบัถดัจาก
วนัท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลกัประกนัสญัญา เป็นจ านวนเงินเทา่กบัร้อยละ ห้า ( 5 % )  ของราคา
สิ่งของท่ีสอบราคาได้  ให้โรงเรียนยดึถือไว้ในขณะท าสญัญา  โดยใช้หลกัประกนัอยา่ งหนึง่อยา่งใด
ดงัตอ่ไปนี ้
       (1 )  เงินสด 

(2 ) เช็คท่ีธนาคารสัง่จา่ยให้แก่   “ ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน    
โดย จ.ส.อ.เสวก  ฉนุหอม ผู้ รับมอบอ านาจ ”    หรือ  ใช้อกัษรยอ่วา่   “  สพฐ.  โดย จ.ส.อ.เสวก  ฉนุหอม
ผู้ รับมอบอ านาจ ”  โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท าสญัญา หรือก่อนหน้านัน้ไมเ่กิน  3 วนัท าการของทางราชการ 
       (3 )  หนงัสือค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ   ตามแบบหนงัสือค า้ประกนัดงั
ระบใุนข้อ 1.4   
       (4 )  หนงัสือค า้ประกนัของบรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  หรือบริษัท  
เงินทนุ  หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์  ท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชย์ และ
ประกอบธุรกิจค า้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย   ซึง่ได้แจ้งเวียนให้สว่นราชการตา่ง ๆ  
ทราบแล้ว  โดยอนโุลมให้ใช้ตามแบบหนงัสือค า้ประกนัดงัระบใุนข้อ  1.4  

     (5)  พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
  หลกัประกนันีจ้ะคืนให้โดยไมมี่ดอกเบีย้ภายใน  15  วนั  นบัถดัจากวนัท่ีผู้ชนะการสอบ
ราคา (ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาซือ้ขายแล้ว 
  7.  อัตราค่าปรับ 
       คา่ปรับตามแบบสญัญาซือ้ขายข้อ  9  ให้คดิในอตัราร้อยละ 0.2  ตอ่วนั 
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  8.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
       ผู้ชนะการสอบราคาซึง่ได้ท าข้อตกลงเป็นหนงัสือ    หรือท าสญัญาซือ้ขายตามแบบดงั
ระบใุนข้อ  1.3  แล้วแตก่รณี   จะต้องรับประกนัความช ารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซือ้ขายท่ีเกิดขึน้ภายใน
ระยะเวลาไมน้่อยกวา่  1  ปี นบัถดัจากวนัท่ีผู้ ซือ้รับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้
ดีดงัเดมิภายใน  15  วนันบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  

9.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
 9.1  เงินคา่พสัดสุ าหรับการจดัซือ้ครัง้นี ้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556    การลงนามในสญัญาจะกระท าได้ตอ่เม่ือโรงเรียนได้รับอนมุตัเิงินประจ างวด หรือ
ได้รับอนมุตัใิห้ใช้เงินเพิ่มเตมิ  หรือสมทบ  หรือได้รับอนมุตัใิห้ใช้เงินบ ารุงการศกึษา  หรือได้รับอนมุตัใิห้
เปล่ียนแปลงรายการแล้วเทา่นัน้ 
 9.2  เม่ือโรงเรียนได้คดัเลือกผู้ เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซือ้สิ่งของ
ตามประกาศสอบราคาซือ้แล้ว    ถ้าผู้ขายจะต้องสัง่ หรือน าสิ่งของดงักลา่ว  เข้ามาจากตา่งประเทศและ
ของนัน้ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดนิอยู ่    และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้ เสนอราคาซึง่เป็นผู้ขายจะต้องปฏิบตัติามกฎหมายวา่
ด้วยการสง่เสริมพาณิชย์นาวี  ดงันี  ้

(1) แจ้งการสัง่หรือน าสิ่งของท่ีซือ้ขายดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศตอ่  
ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชย์นาวี    ภายใน  7  วนั   นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ขายสัง่หรือซือ้ของจาก
ตา่งประเทศ    เว้นแตเ่ป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนได้  

(2) จดัการให้สิ่งของท่ีซือ้ขายดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิ  
เชน่เดียวกบัเรือไทยจากตา่งประเทศมายงัประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ
สง่เสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทกุสิ่งของนัน้โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเ่รือไทย ซึง่จะต้องได้รับอนญุาตเชน่วา่นัน้  
ก่อนบรรทกุลงเรืออ่ืน   หรือเป็นของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืน  
  (3)  ในกรณีท่ีไมป่ฏิบตัติาม  (1)  หรือ  (2)   ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่
ด้วยการสง่เสริมการพาณิชย์นาวี 

9.3 ผู้ เสนอราคาซึง่โรงเรียนได้คดัเลือกแล้ว ไมไ่ปท าสญัญาหรือข้อตกลงภายในเวลา  
ท่ีทางราชการก าหนดไว้ใน  ข้อ  6   โรงเรียนอาจจะพิจารณาเรียกร้องให้ ชดใช้ความเสียหายอ่ืน  (ถ้ามี)                                                                                                  
รวมทัง้จะพิจารณาให้เป็นผู้ละทิง้งานตามรายละเอียดของทางราชการ 

9.4 โรงเรียน สงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเตมิเง่ือนไขหรือข้อก าหนดในแบบสญัญา  
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี) 
                                                                      โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์นา่น 
                                                                         วนัท่ี  21 มีนาคม 2556                                                



รายการละเอียดเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 
ท่ี รายการ จ านวน ราคา/หนว่ย จ านวนเงิน 
 

1 
ระดบัชัน้ ป.1-6 
รองเท้าหนงัสีด า นกัเรียนหญิง 

 
77 คู ่

 
295.- 

 
22,715.- 

2 รองเท้าผ้าใบสีด า นกัเรียนชาย 83 คู ่ 232.- 19,256.- 
3 ถงุเท้านกัเรียนสีขาวพืน้ด า/เทา 320 คู ่ 28.- 8,960.- 
4 กางเกงพละสีน า้เงินกรมทา่ ขาสัน้ 150 ตวั 123.- 18,450.- 
5 เสือ้ยืด คอกลม แขนสัน้ สีเหลือง 150 ตวั 113.- 16,950.- 
6 เสือ้ยืด คอกลม แขนสัน้ สีชมพู 150 ตวั 113.- 16,950.- 
7 เสือ้ยืด คอกลม แขนสัน้ สีขาว 185 ตวั 113.- 20,905.- 
8 เสือ้นกัเรียนชาย 83 ตวั 161.- 13,363.- 
9 เสือ้นกัเรียนหญิง  77 ตวั 161.- 12,397.- 
10 กางเกงนกัเรียนชาย สีด า 83 ตวั 187.- 15,521.- 
11 กระโปรงนกัเรียนหญิง สีน า้เงิน 77 ตวั 187.- 14,399.- 
12 เสือ้ยืดล าลอง 185 ตวั 113.- 20,905.- 

                            รวมระดับชัน้ ป.1-6   200,771.- 

 
13 

ระดบัชัน้ ม.1-3 
รองเท้าผ้าใบสีขาว นกัเรียนหญิง 

 
310 ตวั 

 
275.- 

 
85,250.- 

14 รองเท้าผ้าใบสีด า นกัเรียนชาย 169 ตวั 248.- 41,912.- 
15 ถงุเท้านกัเรียนสีขาวพืน้ด า/เทา 958 คู ่ 32.- 30,656.- 
16 ชดุพละ (เสือ้,กางเกง) 316 ชดุ 360.- 113,760.- 
17 เสือ้ยืด คอกลม แขนสัน้ สีเหลือง 160 ตวั 137.- 21,920.- 
18 เสือ้ยืด คอกลม แขนสัน้ สีชมพู 160 ตวั 137.- 21,920.- 
19 เสือ้ยืด คอกลม แขนสัน้ สีขาว 320 ตวั 137.- 57,600.- 
20 เสือ้นกัเรียนชาย 169 ตวั 180.- 30,420.- 
21 เสือ้นกัเรียนหญิง  310 ตวั 180.- 55,800.- 
22 กางเกงนกัเรียนชาย สีด า 169 ตวั 220.- 37,180.- 
23 กระโปรงนกัเรียนหญิง สีน า้เงินกรมทา่ 310 ตวั 221.- 68,510.- 
24 เสือ้ยืดล าลอง 639 ตวั 137.- 87,543.- 

                             รวมระดับชัน้ ม.1-3   652,471.- 

 



-2- 
ท่ี รายการ จ านวน ราคา/หนว่ย จ านวนเงิน 
 

25 
ระดบัชัน้ ม.4-6 
รองเท้าผ้าใบสีขาว นกัเรียนหญิง 

 
254 คู ่

 
265.- 

 
67,310.- 

26 รองเท้าผ้าใบสีด า นกัเรียนชาย 105 คู ่   265.- 27,825.- 
27 ถงุเท้านกัเรียนสีขาวพืน้ด า/เทา 718 คู ่ 32.- 22,976.- 
28 ชดุพละ (เสือ้,กางเกง) 134 ชดุ 370.- 49,580.- 
29 เสือ้ยืด คอกลม แขนสัน้ สีเหลือง 140 ตวั 137.- 19,180.- 
30 เสือ้ยืด คอกลม แขนสัน้ สีชมพู 140 ตวั 137.- 19,180.- 
31 เสือ้ยืด คอกลม แขนสัน้ สีขาว 280 ตวั 137.- 38,360.- 
32 เสือ้นกัเรียนชาย 50 ตวั 266.- 13,300.- 
33 เสือ้นกัเรียนหญิง  90 ตวั 245.- 22,050.- 
34 กางเกงนกัเรียนชาย สีด า 50 ตวั 150.- 12,500.- 
35 กระโปรงนกัเรียนหญิง สีน า้เงินกรมทา่ 90 ตวั 257.- 23,130.- 
36 เสือ้ยืดล าลอง 499 ตวั 137.- 68,363.- 

                             รวมระดับชัน้ ม.4-6   383,754.- 

                                    รวมเงนิทัง้สิน้   1,236,996.- 

 
  รวมเงนิตัวอักษร (หน่ึงล้านสองแสนสามหม่ืนหกพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณุลกัษณะเฉพาะเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายนกัเรียน 
ท่ี รายการ คณุลกัษณะเฉพาะ 
1 ชดุนกัเรียนระดบัประถมศกึษา1-6 

1.1 ชดุนกัเรียนชาย 
 
- เสือ้ปกเชิต้ แขนสัน้ มีกระเป๋าอกซ้าย สีขาว  
   ปักอกัษรยอ่โรงเรียน ศส.นน. สีน า้เงิน สงู 1 ซม.  
   หน้าอกด้านขวา 
- กางเกงขาสัน้ สีด า 

 1.2 ชดุนกัเรียนหญิง - เสือ้คอบวั แขนสัน้ มีกระเป๋าชายเสือ้ขวา สีขาว  
  ปักอกัษรยอ่โรงเรียน ศส.นน. สีน า้เงิน สงู 1 ซม. 
  หน้าอกด้านขวา 
- กระโปรงนกัเรียนสีน า้เงิน 

2 ชดุนกัเรียนระดบัมธัยมตอนต้น 1-3 
2.1 ชดุนกัเรียนชาย 

 
- เสือ้ปกเชิต้ แขนสัน้ มีกระเป๋าอกซ้าย สีขาว 
  ปักอกัษรยอ่โรงเรียน ศส.นน. สีน า้เงิน สงู 1 ซม. 
  หน้าอกด้านขวา 
- กางเกงขาสัน้ สีด า 

 2.2 ชดุนกัเรียนหญิง - เสือ้ปกทหารเรือ แขนสัน้ มีกระเป๋าขายเสือ้ขวา สีขาว  
  ปักอกัษรยอ่โรงเรียน ศส.นน. สีน า้เงิน สงู 1 ซม. 
  หน้าอกด้านขวา 
- กระโปรงนกัเรียนสีน า้เงิน 

3 ชดุนกัเรียนระดบัมธัยมปลาย 4-6 
3.1 ชดุนกัเรียนชาย 

 
- เสือ้ปกเชิต้ แขนสัน้ มีกระเป๋าอกซ้าย สีขาว  
  ปักอกัษรยอ่โรงเรียน ศส.นน. สีน า้เงิน สงู 1 ซม. 
  หน้าอกด้านขวา 
- กางเกงขาสัน้ สีด า 

 3.2 ชดุนกัเรียนหญิง - เสือ้ปกเชิต้ แขนสัน้มีจีบ สีขาว 
- กระโปรงนกัเรียนสีกรมทา่ 

4 ถงุเท้านกัเรียน สีขาว พืน้ด า/เทา 
5 เสือ้ยืดสีเหลือง/สีชมพ/ูสีขาว - เสือ้ยืดคอกลม แขนสัน้ สีเหลือง/สีชมพ/ูสีขาว  

- สกรีนตราโรงเรียนหน้าอกด้านซ้าย  
 



-2- 
ท่ี รายการ คณุลกัษณะเฉพาะ 
6 กางเกงพละชัน้ ป.1-6 -กางเกงขาสัน้ ผ้ายืด เอวรูด มีกระเป๋าแบบสอดตดิซิบ  

2 ข้าง สีน า้เงินกรมทา่ 
7 ชดุพละ (เสือ้,กางเกง) ชัน้ ม.1-6 -เสือ้คอโปโล ผ้าโทเร 190 เนือ้นิ่ม สีส้ม มีกระเป๋าอก

ด้านซ้าย สกรีนตราโรงเรียนสีขาว 
-กางเกงวอร์มสีน า้เงินกรมทา่ตดัด้วยผ้าอยา่งดี มีแถบสี
ส้ม 1 แถบ ปลายขาปลอ่ย  

8 เสือ้ยืดล าลอง ป.1-6 -เสือ้ยืดคอกลมสีน า้เงิน ไหลส่โสปสีแสด  
-สกรีนตราโรงเรียนหน้าอกด้านซ้าย 

9 เสือ้ยืดล าลอง ม.1-3 -เสือ้ยืดคอโปโลสีแสด ปกสีน า้เงิน แตง่แถบผ้าสีน า้เงิน  
-สกรีนตราโรงเรียนหน้าอกด้านซ้าย 

10 เสือ้ยืดล าลอง ม.4-6 เสือ้ยืดคอโปโลสีน า้เงิน ปกสีแสด แตง่แถบผ้าสีแสด 
-สกรีนตราโรงเรียนบนกระเป๋าหน้าอกด้านซ้าย  

 
                                                                                      


