
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 

เร่ือง การเสนอราคาของผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

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

 ด้วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการยื่นเสนอราคา

ผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่นักเรียน ครู บุคลากร 

และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน โดยให้มีสินค้าบริการจัดจำหน่ายได้อย่างคุณภาพ ราคาเป็นธรรม มีความ

สะอาดถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน ดังน้ี  

๑. ประเภทรายการท่ีกำหนดให้ย่ืนเสนอราคา 
 ๑.๑ สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 

 ๒. คุณสมบัติของผู้ขอย่ืนซองเสนอราคา 

  ๒.๑ ต้องมีสัญชาติไทย 

  ๒.๒ ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการประกอบการร้านค้าสวัสดิการในสถานศึกษาหรือ

หน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า ๒ แห่งข้ึนไป 

๒.๓ ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงโดยมีใบรับรองแพทย์ (ผู้ประกอบการ ลูกจ้างทุกคน)

โรงพยาบาลของรัฐเท่าน้ัน (ส่วนลูกจ้าง คนงานในร้านให้นำมาแนบในวันทำสัญญา) 

๒.๔ มีประสบการณ์ในการประกอบการร้านค้าและสวัสดิการโรงเรียนหรือหน่วยงานของรัฐ 

๑๐ ปีข้ึนไป  

  ๒.๕ ต้องย่ืนซองเสนอราคาด้วยตนเอง 

  ๒.๖ ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่าง ๆ และไม่เป็นผู้ถูกระบุในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 

  ๒.๗ ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการขาย อันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ มีสินค้าท่ี

กำหนด มีบุคลากรที่จะดำเนินงาน และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินบำรุงการศึกษาให้กับโรงเรียนตามท่ี

เสนอราคาและโรงเรียนกำหนด 

  ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีย่ืนเสนอราคา  

  ๒.๙ ไม่เป็นบุคลากรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 

 ๓. ช่วงเวลาดำเนินการจำหน่วยสินค้า 

  - จำหน่ายสินค้าในวันทำการทุกวัน (และวันหยุดราชการท่ีโรงเรียนมีกิจกรรม) 

 4. การพิจารณาผลการเสนอราคา 

  คณะกรรมการจะพิจารณาราคาของผู้ท่ีเสนอย่ืนซอง ท่ีมีคุณสมบัติตามประกาศ ดังน้ี  

๔ .๑ พิจารณาคุณสมบัต ิของผ ู ้ย ื ่นเสนอราคา ถ้าผ ่านจะพิจารณาราคาที ่ เสนอมา  

โดยคณะกรรมการจะพิจารณายึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือ จะพิจารณาการให้

ราคาสูงสุดและเป็นประโยชน์กับทางราชการเป็นสำคัญ 

           ๔.๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาถือเป็นที่สุด ผู้เสนอราคา

จะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้ท้ังส้ิน 

  



 

 

๕. เง่ือนไขและข้อปฏิบัติ 

  5.1 กำหนดราคาขั้นต่ำในการเสนอราคาการจำหน่ายสินค้าในสวัสดิการร้านค้า โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ๒00,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ต่อปี ผู้ได้รับการเสนอราคา

ต้องนำเงินสดมอบเป็นเงินบำรุงการศึกษาให้กับโรงเรียน ในวันที่ทำสัญญาของเงินทั้งหมดตามท่ีเสนอราคาไว้ 

การทำสัญญาจึงจะสมบูรณ์ และในวันที่กำหนดทำสัญญา หากผู้ได้รับการเสนอราคาไม่มาทำสัญญาตามเวลา 

ที่โรงเรียนกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์โดยโรงเรียนจะเรียกผู้ได้รับการเสนอราคารายอื่นตามลำดับท่ีเสนอราคาได้

ต่อไป 

  ๕.๒ ผู้ประกอบการต้องจำหน่ายสินค้าที่เป็นประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกายและเป็น

อันตรายกับผู้ซ้ือ และไม่จำหน่ายสินค้าท่ีโรงเรียนไม่อนุญาต 

  ๕.๓ ผู้ประกอบการต้องทำการเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันทำการและวันหยุดราชการท่ีโรงเรียน 

มีกิจกรรมต่างๆ ตามที่โรงเรียนกำหนด ถ้าไม่เปิดจำหน่ายต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และถ้าหยุด

จำหน่ายติดต่อกัน 3 วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันควร โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาได้ทันที พร้อมทั้งจะถูกตัด

สิทธ์ิย่ืนเสนอราคาในคร้ังต่อไป 

  5.4 การจำหน่ายต้องไม่กระทำการท่ีขัดต่อกฎระเบียบ ข้อกำหนดของโรงเรียน   

  ๕.๕ กำหนดราคาขายการจำหน่ายสินค้าจะต้องไม่สูงกว่าราคาท้องตลาดโดยทั่วไป และตาม

ความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน 

  5.๖ ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบดูแลอาคารสถานท่ีที ปรับปรุง ตกแต่ง สวัสดิการร้านค้า

โรงเรียนให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ทันสมัย บำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน  

เช่น ร้านค้าสวัสดิการ เครื่องปรับอากาศ ตู้ อุปกรณ์ไฟฟ้า ชั้นวางของ โต๊ะ เก้าอี้ ที่มีอยู่เดิมในราคากลางหรือ

ตามที่โรงเรียนกำหนด หากเกิดความเสียหายจะต้องชดใช้ หรือปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม และวัสดุ

อุปกรณ์ท่ีจำเป็นต้องใช้ต่างๆ ให้ผู้ประกอบเป็นผู้จัดหาเอง 

  ๕.๗  ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบ ชำระเงินค่าไฟฟ้าและน้ำประปาตามที่ใช้จริง โดยแยก

มิเตอร์ต่างหาก      

  5.๘ โรงเรียนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ประกอบการได้ทุกเมื ่อโดยไม่แจ้ง

ล่วงหน้า โดยผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวก หากพบว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และเงื ่อนไขตามที่โรงเรียนกำหนดโรงเรียนมีสิทธ์ิยกเลิกสัญญาได้โดยผู ้ประกอบการไม่สามารถโต้แย้ง 

หรือเรียกร้องใด ๆ จากโรงเรียนท้ังส้ิน 

  ๕.๙ สินค้าที่นำมาจำหน่ายจะต้องมีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน ถูกหลักอนามัยมีประโยชน์ 

ต่อผู้บริโภค ราคาไม่แพงกว่าท้องตลาด โดยการปิดป้ายแสดงราคา และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะภายในโรงเรียน 

  ๕.๑๐ ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามระเบียบการจำหน่ายสินค้าสวัสดิการโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ว่าด้วยการจำหน่ายอาหาร สินค้าและบริการในสถานศึกษา พ.ศ.256๔ 

  ๕.๑๑ ผู้ประกอบการ ถือว่าเป็นบุคคลในโรงเรียน ดังนั้นจึงต้องเป็นผู้มีกริยามารยาทที่สุภาพ

ต่อนักเรียน ครูและบุคลากร หรือบุคคลท่ัวไป รวมท้ังเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นักเรียน 

  ๕.๑๒ คุณภาพของสินค้า และการบริหารต้องเป็นสิ่งที่ปลอดภัย ถูกหลักอนามัยและมีคุณค่า

ทางโภชนาการ ห้ามใช้ผงชูรสประกอบอาหาร ให้ใช้สารปรุงแต่งเฉพาะท่ีกรรมการกำหนดให้ใช้เท่าน้ัน หรือ 

ตามชนิดและปริมาณที่ทางราชการอนุญาตให้ใช้ หากผู้บริโภคเกิดอาการป่วยจากอาหาร สินค้าและการบริการ

ของผู้ขาย ทางโรงเรียนจะยกเลิกสัญญาทันที 

   



 

 

๕.๑๓ ผู้ประกอบการต้องไม่ทำการอันขัดต่อกฎระเบียบแนวปฏิบัติอันดีงามของโรงเรียน 

และไม่กระทำการเป็นปฏิปักษ์หรือเคยทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 

  ๕.๑๔ โรงเรียนไม่อนุญาติให้ผู้ประกอบการ โอนสิทธิ์ในการขายอาหาร สินค้าและบริการ

ให้แก่ผู้อ่ืนไม่ว่ากรณีใดๆ  

  ๕.๑๕ การทำสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ที่ไม่เอื้อประโยชน์และขัดแย้งกับประกาศนี้ ย่อมไม่มี

ผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ 

 ๖. หลักเกณฑ์เง่ือนไขในการจำหน่ายสินค้า 

  ๖.๑ สินค้าท่ีอนุญาตให้จำหน่ายเป็นสินค้าอุปโภค บริโภค ได้แก่ 

   6.1.1 ขนมทุกชนิดที ่มีประโยชน์ต่อร่างกาย สะอาด ถูกหลักอนามัยตามหลัก

โภชนาการของ กระทรวงสาธารณสุข  

   6.1.2 นมพร้อมด่ืมและผลิตภัณฑ์จากนม  

   6.1.3 น้ำผลไม้ประเภทกล่องและเคร่ืองด่ืมท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายท่ีผลิตจากผลไม้  

   6.1.4 น้ำด่ืมบรรจุขวด  

   6.1.5 ไอศกรีมประเภทบรรจุสำเร็จ  

   6.1.6 อุปกรณ์การกีฬา และอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียนที่ใช้ในการจัดการเรียน 

การสอน เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด สี กระดาษ เป็นต้น  

   6.1.7 สินค้าอุปโภคที่จำเป็น เช่น น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน แป้งฝุ่น 

กระดาษทิชชู ผ้าอนามัย เป็นต้น  

   6.1.8 สินค้าที ่เป็นเครื ่องแต่งกายที ่ถูกระเบียบโรงเรียน เช่น โบว์ผูกผมสีขาว  

ขนาด 1 น้ิว ถุงเท้าสีขาว ก๊ิบติดผมสีดำ ยางมัดผมสีดำ เป็นต้น  

   6.1.9 สินค้าท่ีโรงเรียนฝากจำหน่าย ซ่ึงจะตกลงเป็นคราวไป  

   6.1.10 สนับสนุนสินค้าผลผลิตของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนที ่นำมาฝาก

จำหน่าย ซ่ึงผ่านการพิจารณาจากกรรมการของโรงเรียนแล้ว 

   6.1.11 การเพิ่มรายการสินค้าจากจำนวนรายการข้างต้น ต้องบันทึกขออนุญาต

และให้โรงเรียนพิจารณาอนุญาตก่อนนำมาจำหน่าย  

  6.2 สินค้าท่ีห้ามจำหน่าย ได้แก่   

   6.2.๑ เคร่ืองด่ืมชูกำลัง เวชภัณฑ์และยาทุกชนิด 

6.2.๒ สินค้าผิดกฎหมายสารเสพติด บุหร่ี เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ของมึนเมาทุกชนิด  

   6.2.๓ สินค้าประเภทเสริมความงาม และเคร่ืองสำอางทุกชนิด  

   6.2.๔ สินค้าประเภทเดียวกับสินค้าในโรงอาหารของโรงเรียน  

   6.๒.๕ สินค้าที ่โรงเรียนดำเนินการ ได้แก่ หนังสือ ชุดพลศึกษา เสื ้อคณะสี  

เสื้อคุณธรรม กระเป๋าตราโรงเรียน สมุดตราโรงเรียน เข็มพระเกี้ยว ยกเว้นโรงเรียนจะส่งมอบเพื่อฝากขายต่อ

โดยมอบส่วนลดให้ผู้ประกอบการตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

6.3 สินค้าทุกชนิดต้องติดป้ายแสดงราคาและราคาสินค้าต้องไม่สูงกว่าราคาท้องตลาด  

  6.4 ผู้ประกอบการต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มของมึนเมา ไม่ติดยาเสพติด 

และต้องมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย  

  



 

 

๗. กำหนดการเสนอราคา  

  7.1 รับแบบฟอร์มและยื่นซองการเสนอราคาผู้ประกอบการสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ ได้ท่ีงานประชาสัมพันธ์ ข้างอาคาร๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 

ได้ต้ังแต่วันท่ี ๙ - ๑๓ มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 1๖.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

  7.2 เปิดซองเสนอราคาภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เสร็จส้ิน

ในวันเดียวกัน  

  7.3 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอราคา ภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน 2564 ที่เว็บไซต์

โรงเรียน www.tupubon.ac.th และป้ายนิเทศข้างห้องประชาสัมพันธ์ และป้ายนิเทศหน้าห้องธุรการ  

อาคาร ๑ ช้ัน 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 

  7.4 รายละเอ ียดซองเสนอราคา ผู ้ย ื ่นซองเสนอราคาจ ่าหน้าซอง เร ียน ประธาน

คณะกรรมการเปิดซองเสนอราคาราคาสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 

โดยมีเอกสารครบถ้วนดังน้ี  

  1) ใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน จำนวน 1 ฉบับ (ใช้แบบของ

โรงเรียน)  

  2) รูปถ่ายขนาด 1x1.5 น้ิว จำนวน 2 รูป  

  3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสนอราคา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ  

  4) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ  

  7.5 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาราคาท่ีทรงไว้ซ่ึงสิทธิจะไม่ประกาศผู้เสนอ

ราคาสูงเป็นผู้ได้รับการพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามและไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อปฏิบัติโดย

โรงเรียนทรงไว้ซ่ึงสิทธ์ิให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสุด ซ่ึงผู้เสนอราคาทุกรายจะต้อง

ยอมรับและไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้  

  7.6 การรับซอง การมอบซองเสนอราคา การรายงานผลการพิจารณา การประกาศ ผู้ได้รับ

พิจารณาให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม  

  7.7 การทำสัญญา ให้ผู้ได้รับการพิจารณามาทำสัญญาภายในวันท่ี ๒๒ มิถุนายน 2564  

ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 15.30 น. (ถ้าเกินกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะทำสัญญา โรงเรียนจะเรียก 

ผู้ได้ในลำดับต่อไปมาทำสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น กรณีพิเศษต่อไป)  

  7.8 กำหนดชำระเงิน การชำระเงินเสนอราคาในวันทำสัญญา  
 

     ประกาศ ณ วันท่ี ๙ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช 2564 

 

 

 

 

นายชาคริต พิมพ์หล่อ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี  

 

 



 

 

 

แบบเสนอราคา 

ร+านค+าสวัสดิการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการพิจารณาการเสนอราคาร+านค+าสวัสดิการโรงเรียนฯ 
 

1. ข้าพเจ้า (บริษัท,หจก.,ร้าน)…………………………………………………………………………............................ 
อยู่เลขท่ี……….……………………….ถนน………………………………........................………ซอย………………………………… 
ตำบล/แขวง………………………..……อำเภอ/เขต………………………………จังหวัด………………………………................. 
โทรศัพท์…………………………………......................………..….โทรสาร………......................……...……….………………… 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร…………………………………………............................................................................... 
โดย (นาย,นาง,นางสาว)……………………..............................................................................................…………….. 
 ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื ่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกาศเสนอราคาของโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี  โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกำหนดและไม่เป็นผู้ท้ิงงานของทางราชการ 
 2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 
ลำดับท่ี รายการ ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน (บาท) 
    
    
    
    

 
 เสนอเป็นเงิน...................................................... (................................................................................) 
 ซ่ึงเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 
 3. เง่ือนไขพิเศษประกอบการพิจารณา 
    3.1.......................................................................................................................................... 
    3.๒.......................................................................................................................................... 
    3.๓.......................................................................................................................................... 
    3.๔.......................................................................................................................................... 
    3.๕.......................................................................................................................................... 
 4. ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที และจะดำเนินการตามเอกสารเงื่อนไขของประกาศ
เสนอยื่นราคาร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียนนับถัดจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาอย่างเคร่งครัด ตามข้อกำหนด
ของโรงเรียน 
 5. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองท่ีจะ 
  5.1 ทำสัญญาตามเงื ่อนไขทุกข้อของเอกสารประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
อุบลราชธานี เรื ่องการประกอบการเสนอราคาของผู ้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี นับจากวันที ่ได้รับแจ้งให้ชนะการเสนอราคา โดยไม่มีเงื ่อนไขอื ่นใด 
 
 



 
 
  5.2 มอบหลักฐานการปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไว้ให้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
อุบลราชธานี หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมี
แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 
มีสิทธิ์จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอได้ราคาประเภทนั้น ๆ หรือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
อุบลราชธานี อาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้ตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป 
 6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำ
เสนอนี้หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้า
เสนอราคาในคร้ังน้ี 
 7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียด
แล้วและเข้าใจดีว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด
หรือตกหล่น 
 8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื ่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมและปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ยื่นเสนอ
ราคาในคราวเดียวกัน 
 9. คร้ังน้ีข้าพเจ้าได้ย่ืนเอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน..................ฉบับ..................แผ่น 
 
 เสนอ ณ วันท่ี.....................เดือน............................................................พ.ศ.......................... 
 
       
       ลงช่ือ....................................................................... 
             (......................................................................) 
                       ผู้เสนอราคา 
 
 
   
 


