
 

ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุหนังสือเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 จ านวน ๑๐๖ รายการ 
  
             โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
จ านวน ๑๐๖ รายการ ตามรายการ ดังนี้ 
                      สอบราคาซ้ือวัสดุหนังสือเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๑๐๖ รายการ 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
          ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.                 
ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาใน
วันที่  ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องพัสดุ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา             
ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ http://www.kch.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘๕๕๓๘๘๔ ในวันและเวลาราชการ 
  
 
 
  
                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 

(นายศักดิ์ชัย ณรงค์หนู) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 
 

 



เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่ ๔/๒๕๖๐ 
สอบราคาซื้อวัสดุหนังสือเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ตามประกาศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 

...................................................... 

                 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "โรงเรียน" มีความประสงค์จะ 
 สอบราคาซื้อวัสดุหนังสือเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามรายการ ดังนี้ 
                  
                 สอบราคาซื้อวัสดุหนังสือเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๑๐๖ รายการ 
ตามรายละเอียดแนบท้าย 
 
                ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน า และข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
                  
                  ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 
                       ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 
                                (๑) หลักประกันสัญญา 
                                (๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า8 
                       ๑.๕ บทนิยาม 
                                (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
  
                  ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                       ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื้อ 
                       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ  
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                       ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียน 
 
 
                  



                  ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง 
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                       ๓.๑ ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                        (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                        (ข) บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการ
เข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา 
ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
                                (๔) ส าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าเนาหนังสือรับรอง และอ่ืนๆ 
                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ 
ในข้อ ๑.๖ (๑) 
                       ๓.๒ ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                (๒) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ านาจ 
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ 
ในข้อ ๑.๖ (๒) 
                  
                  ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอต้อง
ระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลง
ลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และ
หรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี ้ราคารวม 
ที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง จนกระท่ังส่งมอบ
พัสดุให้ ณ  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 
                                ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง                 
ใบเสนอราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้ 
                   ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
 
 



 
                       ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ห้าง
ร้าน/บริษัท /ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ โรงเรียนจะยึดไว้เป็น
เอกสารของทางราชการ 
                                ส าหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มี
อ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแค็ตตาล็อกผู้เสนอ
ราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                       ๔.๕ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯให้ถี่
ถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา 
                       ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๑๐๖ รายการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า " 
ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที่ ๔/๒๕๖๐" ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม 
๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 
                                เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 
                                คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย
ว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วนัประกาศสอบราคาหรือไม่ และ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                                หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซอง 
ใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และโรงเรียนจะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคา 
รายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
                                ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
                                คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุม ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
                                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและ 
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา 
ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
                  ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี ้โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะไม่
รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น 



 
                       ๕.๓ โรงเรยีนสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคา ของโรงเรียน 
                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมด 
ในใบเสนอราคา 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคา 
 ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือโรงเรียน 
 มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ โรงเรียนมีสิทธิ 
ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                       ๕.๕ โรงเรยีนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมด 
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ 
 สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และ 
ให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมี
เหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                       ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๕ โรงเรียนมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตาม
ข้อ ๔.๖ และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
                                ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการ
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
                  
                 ๖. การท าสัญญาซื้อขาย 
                       ๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการของทาง
ราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ โรงเรียนจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดัง
ระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                       ๖.๒ ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการของทาง
ราชการ หรือโรงเรียนเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ สอบราคา จะต้องท าสัญญาซื้อ
ขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับโรงเรียนภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ สอบราคาได้ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                                (๑) เงินสด 
                                (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้น 
ไม่เกิน ๓ วัน ท าการ 
 



 
                                (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ 
ในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                (๔) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือ
ค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) 
 พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
                  
                  ๗. อัตราค่าปรับ 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ต่อวัน 
                  
                  ๘. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุ 
ในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๑ ปี ๐ เดือน ๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน ๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
                  
                  ๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๙.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                                การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อโรงเรียนได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก  
เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเท่านั้น 
                       ๙.๒ เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม สอบราคา
ซ้ือ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มี
เรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด 
ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                                (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อโรงเรียนเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากโรงเรียนเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี  
                       ๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ โรงเรียนอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น 
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 



 
                       ๙.๔ โรงเรยีนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็น
ของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  
 
 
  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 
  

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุหนังสือเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา  อ าเภอพนมสารคาม   จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ล าดับ รายการ จ านวน
เล่ม 

ราคาต่อ
หน่วย 

หมายเหตุ 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ส านักพิมพ์ 
๑. หนังสือเรียนภาษาไทย วิวิธภาษา ๑๒๔ เล่ม ๗๐.๐๐ สพฐ 
๒. หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ๑๒๔ เล่ม ๕๘.๐๐ สพฐ 
๓. หนังสือเรียนพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม ๑  ม.๑ ๑๒๔ เล่ม ๓๗.๐๐ สสวท. 
๔. หนังสือเรียนพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม ๒  ม.๑ ๑๒๔ เล่ม ๕๒.๐๐ สสวท. 
๕. หนังสือเรียนเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ เล่ม ๑ ๒๕ เล่ม ๔๕.๐๐ สสวท. 
๖. หนังสือเรียนเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ เล่ม ๒ ๒๕ เล่ม ๔๓.๐๐ สสวท. 
๗. หนังสือเรียนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ม. ๑ เล่ม ๑  ๑๒๔ เล่ม ๓๒.๐๐ สสวท. 
๘. หนังสือเรียนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ม.๑ เล่ม ๒  ๑๒๔ เล่ม ๓๕.๐๐ สสวท. 
๙. หนังสือเรียนวิยาศาสตร์ ม.๑ ๑๒๔ เล่ม ๑๑๕.๐๐ แม็ค 
๑๐. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๑๒๔ เล่ม ๑๓๖.๐๐ อักษรเจริญทัศน์ 
๑๑. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ๑๒๔ เล่ม ๖๘.๐๐ อักษรเจริญทัศน์ 
๑๒. หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ๑๒๔ เล่ม ๗๘.๐๐ อักษรเจริญทัศน์ 
๑๓. หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๑๒๔ เล่ม ๖๕.๐๐ อักษรเจริญทัศน์ 
๑๔. หนังสือเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑๒๔ เล่ม ๕๘.๐๐ ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ 
๑๕. หนังสือเรียนสุขศึกษา  ๑๒๔ เล่ม ๗๕.๐๐ เอมพันธ์ 
๑๖. หนังสือเรียนดนตรี – นาฏสิลป์ ๑๒๔ เล่ม ๖๖.๐๐ พว. 
๑๗. หนังสือเรียนทัศนศิลป์ ม.๑ ๑๒๔ เล่ม ๕๒.๐๐ พว. 
๑๘. หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ project ๑  ๑๒๔ เล่ม ๑๖๐.๐๐ ซีเอ็ด 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
๑๙. หนังสือเรียนภาษาไทย วิวิธภาษา  ๑๒๔ เล่ม ๘๓.๐๐ กระทรวง 
๒๐. หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์  ๑๒๔ เล่ม ๕๖.๐๐ กระทรวง 
๒๑. หนังสือเรียนพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม ๑  ม. ๒ ๑๒๔ เล่ม ๖๒.๐๐ สสวท. 
๒๒. หนังสือเรียนพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม ๒  ม. ๒ ๑๒๔ เล่ม ๔๕.๐๐ สสวท. 
๒๓. หนังสือเรียนเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ เล่ม ๑ ๒๗เล่ม ๕๘.๐๐ สสวท. 
๒๔. หนังสือเรียนเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ เล่ม ๒ ๒๗ เล่ม ๔๒.๐๐ สสวท. 
๒๕. หนังสือเรียนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เล่ม ๓   ๑๒๔ เล่ม ๕๒.๐๐ สสวท. 
๒๖. หนังสือเรียนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เล่ม ๔  ๑๒๔ เล่ม ๔๓.๐๐ สสวท. 
๒๗. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๑๒๔ เล่ม ๑๓๖๐๐ อักษรเจริญทัศน์ 
๒๘. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ๑๒๔ เล่ม ๗๔.๐๐ อักษรเจริญทัศน์ 
๒๙. หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ๑๒๔ เล่ม ๘๔.๐๐ อักษรเจริญทัศน์ 
๓๐. หนังสือเรียนสุขศึกษา  ๑๒๔ เล่ม ๗๘.๐๐ เอมพันธ์ 
๓๑. หนังสือเรียนทัศนศิลป์ ม.๒ ๑๒๔ เล่ม ๕๒.๐๐ พว. 
๓๒. หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๑๒๔ เล่ม ๗๖.๐๐ อักษรเจริญทัศน์ 
๓๓. หนังสือเรียนการออกแบบเทคโนโลยี ๑๒๔ เล่ม ๓๗.๐๐ ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ 
๓๔. หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ project ๒  ๑๒๔ เล่ม ๑๖๐.๐๐ ซีเอ็ด 

                                                                                               



ล าดับ รายการ จ านวน
เล่ม 

ราคาต่อ
หน่วย 

หมายเหตุ 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ส านักพิมพ์ 
๓๕. หนังสือเรียนภาษาไทย วิวิธภาษา  ๑๒๓ เล่ม ๗๘.๐๐ กระทรวง 
๓๖. หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์  ๑๒๓ เล่ม ๕๖.๐๐ กระทรวง 
๓๗. หนังสือเรียนพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม ๑  ม. ๓ ๑๒๓ เล่ม ๕๐.๐๐ สสวท. 
๓๘. หนังสือเรียนพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม ๒  ม. ๓ ๑๒๓ เล่ม ๕๑.๐๐ สสวท. 
๓๙. หนังสือเรียนเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ เล่ม ๑ ๒๒ เล่ม ๖๖.๐๐ สสวท. 
๔๐. หนังสือเรียนเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ เล่ม ๒ ๒๒ เล่ม ๖๕.๐๐ สสวท. 
๔๑. หนังสือเรียนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เล่ม ๑   ๑๒๓ เล่ม ๓๒.๐๐ สสวท. 
๔๒. หนังสือเรียนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เล่ม ๒  ๑๒๓ เล่ม ๕๔.๐๐ สสวท. 
๔๓. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๑๒๓ เล่ม ๑๓๖.๐๐ อักษรเจริญทัศน์ 
๔๔. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ๑๒๓ เล่ม ๗๙.๐๐ อักษรเจริญทัศน์ 
๔๕. หนังสือเรียนประวัติศาสตร์  ๑๒๓ เล่ม ๘๔.๐๐ อักษรเจริญทัศน์ 
๔๖. หนังสือเรียนดนตรี – นาฏศิลป์  ๑๒๓ เล่ม ๙๒.๐๐ พว. 
๔๗. หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑๒๓ เล่ม ๗๘.๐๐ อักษรเจริญทัศน์ 
๔๘. หนังสือเรียนการออกแบบเทคโนโลยี  ๑๒๓ เล่ม ๕๔.๐๐ ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ 
๔๙. หนังสือเรียนสุขศึกษา  ๑๒๓ เล่ม ๘๕.๐๐ เอมพันธ์ 
๕๐. หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  project ๓  ๑๒๓ เล่ม ๑๖๐.๐๐ ซีเอ็ด 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๕๑. หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์  ๑๒๑ เล่ม ๗๘.๐๐ กระทรวง 
๕๒. หนังสือเรียนภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ๑๒๑ เล่ม ๙๑.๐๐ กระทรวง 
๕๓. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม ๑ ม. ๔-๖ ๑๒๑ เล่ม ๗๐.๐๐ สสวท. 
๕๔. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม ๒ ม. ๔-๖ ๑๒๑ เล่ม ๑๖๐.๐๐ สสวท. 
๕๕. หนังสือเรียนเพ่ิมเติม คณิตศาสตร์ เล่ม ๑  ม.๔-๖ ๙๐ เล่ม ๓๑.๐๐ สสวท. 
๕๖. หนังสือเรียนเพ่ิมเติม คณิตศาสตร์ เล่ม ๒  ม.๔-๖ ๙๐ เล่ม ๕๒.๐๐ สสวท. 
๕๗. หนังสือเรียนพ้ืนฐาน ฟิสิกส์    ม.๔-๖ ๑๒๑ เล่ม ๓๕.๐๐ สสวท. 
๕๘. หนังสือเรียนเพ่ิมเติม ฟิสิกส์ ๑  ม.๔ ๑๒๑ เล่ม ๗๐.๐๐ สสวท. 
๕๙. หนังสือเรียนพ้ืนฐาน ชีววิทยา    ม.๔-๖ ๑๒๑ เล่ม ๖๒.๐๐ สสวท. 
๖๐. หนังสือเรียนเพ่ิมเติม ชีววิทยา ๑ ม.๔ ๑๒๑ เล่ม ๘๐.๐๐ สสวท. 
๖๑. หนังสือเรียนพ้ืนฐาน เคมี          ม.๔-๖ ๑๒๑ เล่ม ๓๐.๐๐ สสวท. 
๖๒. หนังสือเรียน โลกดาราศาสตร์ และ อวกาศ  ม.๔-๖ ๑๒๑ เล่ม ๕๖.๐๐ สสวท. 
๖๓. หนังสือเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  (ภูมิศาสตร์ ) ๑๒๑ เล่ม ๘๔.๐๐ วพ. 
๖๔. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ๑๒๑ เล่ม ๘๕.๐๐ อักษรเจริญทัศน์ 
๖๕. หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ไทย ม ๔-๖ ๑๒๑ เล่ม ๘๔.๐๐ อักษรเจริญทัศน์ 
๖๖. หนังสือเรียนนาฏศิลป์  ๑๒๑ เล่ม ๔๒.๐๐ พว. 
๖๗. หนังสือเรียนทัศนศิลป์  ๑๒๑ เล่ม ๓๘.๐๐ พว. 
๖๘. หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๑๒๑ เล่ม ๘๖.๐๐ พว. 
๖๙. หนังสือเรียนสุขศึกษา  ๑๒๑ เล่ม ๗๙.๐๐ เอมพันธ์ 
๗๐. หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ MEGA GOA ๔ ๑๒๑ เล่ม ๑๒๔.๐๐ ทวพ. 
 



 

                                                  
 
 
 

ล าดับ รายการ จ านวนเล่ม ราคาต่อหน่วย หมายเหตุ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕   ส านักพิมพ์ 
๗๑. หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์  ๑๒๑ เล่ม ๖๑.๐๐ กระทรวง 
๗๒. หนังสือเรียนภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ๑๒๑ เล่ม ๙๘.๐๐ กระทรวง 
๗๓. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม ๓ ม. ๔-๖ ๑๒๑ เล่ม ๘๐.๐๐ สสวท. 
๗๔. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม ๔ ม. ๔-๖ ๑๒๑ เล่ม ๒๒.๐๐ สสวท. 
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