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ประกาศโรงเรียนสุราษฎรธาน ี
เรื่อง    การจดัจางทําชุดพละนักเรียนชาย-หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจําปการศกึษา 2560 

ดวยโรงเรียนสุราษฎรธานี  มีความประสงคจะจัดทําชุดพละนักเรียนชาย-หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษา           
ประจําปการศึกษา 2560 เพื่อใหบริการนักเรียนไปในรูปแบบเดียวกันเปนเอกลักษณของโรงเรียนตามระเบียบ          
ที่โรงเรียนกําหนด มีคณะกรรมการของโรงเรียนรวมกันพิจารณาอยางเปนธรรม และโปรงใส ทางโรงเรียนจึงประกาศ    
ใหบุคคล บริษัทตางๆ รับทราบทั่วกัน โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่โรงเรียนกําหนด 

1. ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
1. มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด 
2. ไมเปนผูที่มีหนี้สินลนพนตัว 
3. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนรายชื่อแลว 
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ 

ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
5. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกโรงเรียนสุราษฎรธานี 

ณ วันประกาศสรรหา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้ 

2. วัน เวลา และสถานที่ติดตอรับเอกสาร 
ผู เสนอราคาสนใจติดตอขอรับเอกสารเสนอราคาไดที่สํานักงานกลุมบริหารงานงบประมาณ         

โรงเรียนสุราษฎรธานี ถ.ดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น.          
ถึง 16.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ หมายเลขโทรศัพท 0-7727-2300 ตอ 601,608 ในวันและ
เวลาราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  (www.st.ac.th) 

3. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นเสนอราคา 
  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคาเปน 2 สวน คือ   
  3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้   
   (1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
    (ก) หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบคุคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                                 (ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   (2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน  พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  
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   (3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคาสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทยใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทางหรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุ
ไวใน (1) 
       (4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง สําหรับ
ผูประกอบการประเภทรานคา จะตองมีสําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชยและใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)   
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
  (5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา 

3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
  (1) แคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4 
            (2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
       (3) บัญชีเอกสารสวนที ่2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา 

4. การยื่นเอกสารประกอบการสรรหา 
กําหนดยื่นเอกสารประกอบการสรรหา ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.      

ณ สํานักงานกลุมบริหารงานงบประมาณ อาคารเชิดวัฒนา (อ.6) กําหนดเปดเอกสารเสนอราคาในวันที่ 22 มีนาคม           
พ.ศ.2560 ตั้งแตเวลา 10.00 น. ณ หองประชุมพุทธรักษา อาคารเชิดวัฒนา (อ.6) โรงเรียนสุราษฎรธานี  

5. การเสนอราคา 
 5.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวนลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวหนังสือ โดยไมมีการขูดลบ หรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา
พรอมประทับตรา (ถาม)ี ไวทุกแหง 

5.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคาตอหนวย 
ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลข
และตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น 
คาขนสง คาจดทะเบียนและคาใชจายอื่นๆทั้งปวง จนกระทั่งสงมอบพัสดุ ให ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี 

ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

5.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา 

5.4 ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางแบบชุดพละ จํานวน 1 ชุด และแบบตัวอยางผาที่ใชในการตัดเย็บชุด
พละ ไปพรอมใบเสนอราคา เพื่อใชในการตรวจทดลองประกอบการพิจารณาหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้โรงเรียน           
สุราษฎรธานีจะไมรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาวและโรงเรียนสุราษฎรธานีจะไมคืนตัวอยาง
ของเครื่องแบบชุดพละ ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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5.5 ผู เสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง “ประธาน
คณะกรรมการเปดซองการจัดจางทําชุดพละนักเรียนชาย-หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2560     
โดยระบุ ไวที่ หน าซองวา “ใบเสนอราคาการจัดจางทํ าชุดพละนักเรียนชาย-หญิ ง ระดับชั้นมัธยมศึกษา             
ประจําปการศึกษา 2560” ยื่นตอเจาหนาที่รับซองเสนอราคา ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2560 ในเวลา 09.00 น. ถึง 
16.00 น. ณ สํ านั กงานกลุ มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนสุ ราษฎรธานี  ถนนดอนนก อําเภอเมือง                   
จังหวัดสุราษฎรธานี 
  เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองเสนอราคาแลวจะไมรับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด  

5.6  กรณีผูเสนอราคามอบใหผูอื่นมายื่นซองเสนอราคาแทน ควรมอบอํานาจการตอรองราคาใหกับผูมา
ยื่นซองแทนดวย       

6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาการเสนอราคา 
6.1 ในการประกาศครั้งนี้โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินดวยราคาต่ําสุด   
6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 1 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง 

หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองเสนอราคาไมถูกตองตามขอ 5 แลว คณะกรรมการฯ จะไมรับพิจารณาราคาของ
ผูเสนอราคารายนั้น เวนแต เปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน
ตอโรงเรียนเทานั้น 

6.3 โรงเรียนสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 
(1) ไมปรากฎชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสาร หรือในหลักฐานการรับเอกสาร

ของหนวยงานเจาหนาที่ของเรื่อง 
   (2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่ง 
อยางใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
   (3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิด
ความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถาม)ี กํากับ         

6.4 ในการตัดสินการเสนอราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองเสนอราคา หรือ    โรงเรียน
มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได   โรงเรียนมีสิทธิ
ที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

6.5 โรงเรียนทรงไวซึ่งสิทธทิี่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และ
อาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกประกาศโดยไม
พิจารณาการจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสิน
ของโรงเรียนเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆมิได รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณา ยกเลิกการสอบราคา 
และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนผูทิ้งงาน หากมีเหตุเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมกันใน
การเสนอราคา 

7. การประกาศผล 
โรงเรียนสุราษฎรธานีจะประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียนโรงเรียนสุราษฎรธานี 

ประจําปการศึกษา 2560 ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 โดยจะปดประกาศผลการคัดเลือก ณ หองประชุมพุทธรักษา      
อาคารเชิดวัฒนา (อ.6) โรงเรียนสุราษฎรธานี ทางเว็บไซตโรงเรียนสุราษฎรธานี (www.st.ac.th) หรือติดตอสอบถามไดที่ 
หมายเลขโทรศัพท 077-272300 ตอ 601,608 

/ 8. การทําสัญญา....... 
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8. การทําสัญญา 
ผูชนะการเสนอราคาจะตองทําสัญญากับโรงเรียนสุราษฎรธานี และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปน

จํานวนเงิน 20,000.-บาท ในขณะทําสัญญาหากเกิดความเสียหายกับโรงเรียนในการจัดสงโรงเรียนจะไมคืนเงินคา
ประกัน และในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นเกินวงเงินประกัน ผูชนะการเสนอราคาตองชดใชคาเสียหายเพิ่มเติม 
หากไมชดใชโรงเรียนสามารถฟองรองเรียกคาเสียหายจากผูชนะการเสนอราคาไดตามกฎหมาย โดยใช
หลักประกันเปนเงินสดเทานั้น 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่14  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕60 

 

 

(นายพิสิษฐ   ศักดา) 
ผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานี 
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รายละเอียดแนบทายประกาศการจดัจางทําชุดพละนักเรียนชาย-หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ประจําปการศึกษา 2560 

1. ชุดพละศึกษา / เสื้อสี (เสื้อ + กางเกง) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จํานวนอยางต่ํา 1,300 ชุด โดยมีราคากลางในการรับจางเหมาตัดเย็บ ชุดละ 300 บาท (เสื้อสี+กางเกง) 

 รายละเอียดของเสื้อพละ / เสื้อส ี
  1)  เปนเสื้อยืดคอปกแขนจั๊ม , แขนขอบขาว ชมพู/เขียว สีชมพูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน         

และสีเขียวระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเสื้อสีตามแบบสีของโรงเรียน  
  2)  เสื้อมีกระเปาหนาอกดานซาย กระเปาปกตราสัญลักษณโรงเรียน ขนาดเสนผาศูนยกลาง        

6.5 เซนติเมตร 
  3)  ขนาดของเสื้อ 

เสื้อพละ 

ขนาดเสื้อ (size) รอบอกเสื้อ (นิ้ว) ความยาวเสื้อ (นิ้ว) 

S 36 25 

M 38 26 

L 40 28 

XL 42 29 

3L 44 30 

4L 46 31 

 รายละเอียดของกางเกงพละ 
  1)  กางเกงขายาว รัดปลายขามีซิป แถบดานขางกางเกงสีชมพู (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน) แถบ

ดานขางสีเขียว (ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย) เย็บจับจีบดานหนาขาตลอดขา ผลิตจากเนื้อผาวอรม 2 หนา กางเกง
มีกระเปาขาง 2 ขาง มีซิปปดกระเปา 

  2)  ขอบเอวกางเกงเปนยางยืด แผนหนาขนาด 1.5 นิ้ว เย็บติดกางเกงมีสายเชือกรัด 
  3)  การเย็บตะเข็บโดยรอบใชวิธีเย็บตะเข็บธรรมดากันลุยอยางเรียบรอย 
  4)  ขนาดของกางเกง 

กางเกงพละ 

ขนาดกางเกง (size) รอบเอวกางเกง (นิ้ว) ความยาวกางเกง (นิ้ว) 

S 24-26 36 

M 26-28 37 

L 28-30 38 

XL 30-33 39 

3L 33-36 40 

4L 36-39 41 
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1. สําหรับเด็กนักเรียนที่มีรูปรางเล็กหรือใหญเปนพิเศษใหผูขายหรือผูรับจางจัดขนาดเด็กแตละคนเปน
รายๆไป 

2. หลังจากการทําสัญญาเมื่อโรงเรียนตองการสิ่งตัดเย็บเสื้อพละศึกษาและเสื้อสี ระดับชั้นมัธยมศึกษา        
มีกระเปาปกตราสัญลักษณโรงเรียนเสนผาศูนยกลาง 6.5 เซนติเมตร โดยไมปกชื่อ-นามสกุลนักเรียน    
เปนรายตัว 

3. ผูยื่นเสนอราคาจะตองผานการยื่นซองเสนอราคาในราคากลางที่คณะกรรมการกําหนด 
4. ผูเสนอราคาจะตองเสนอตัวอยางชุดพละศึกษาและเสื้อสีตามคุณลักษณะที่ระบุขางตน จํานวน 1 ชุด      

มาพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา 
5. โรงเรียนจะดําเนินการทําสัญญาใหผูยื่นเสนอราคาไดเขาดําเนินการไดคราวละ 1 ปการศึกษา 
6. หากสินคามีเหตุเสียหายหรือชํารุดไมตรงตามตองการที่ระบุอันเกิดจากการผลิต ผูขายจะตองรับผิดชอบ

ในสินคาโดยนําสินคาตัวใหมมาทดแทนภายใน 5 วันทําการ 
7. โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์การปรับปรุงขอสัญญาไดเมื่อมีการประกาศของทางราชการและเมื่อมีเหตุจําเปนซึ่ง

มีผลกระทบตอนักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวของโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
8. การสงเสริมการขายอยูในสิทธิของผูประกอบการ 
9. ผูยื่นเสนอราคาไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกโรงเรียน          

สุราษฎรธานี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมในการสอบราคาครั้งนี้ 

 

 

   ลงชื่อ 
(นายพิสิษฐ   ศักดา) 

ผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานี 
 

 


