
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 
เรื่อง การเปิดประมูลรา้นค้าสวัสดิการโรงเรียน ประจำปี 2563 

……………………….....................……………… 

  ด้วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี มีความประสงค์จะทำการเปิดประมูลร้านค้า
สวัสดิการโรงเรียน ประจำปี 2563 เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี โดยให้มีสินค้าและอาหารบริการจัดจำหน่ายได้อย่างมีคุณภาพ 
ในราคาที ่เป็นธรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ของทางราชการ 
และของโรงเรียน ดังนี้  

 1. ประเภทรายการที่กำหนดให้ยื่นประมูล  
  1.1 รา้นค้าสวัสดิการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธาน ี
 2. คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูล  
  2.1 ต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบอาชีพดา้นประกอบอาหารขาย/บริการ ดังกล่าวข้างต้น  
  2.2 ต้องมีสัญชาติไทย  
  2.3 ต้องไม่เป็นโรคตดิตอ่ที่ร้ายแรง โดยมใีบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐมาประกอบ  
  2.4 ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการฯ ด้วยตนเอง  
  2.5 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานตา่ง ๆ  
  2.6 ต้องเป็นผู ้มีความพร้อมในการประกอบการขายอันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ที ่จ ำเป็น  
มีบุคลากรที่จะดำเนินงานพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามกำหนด  
  2.7 หลักฐานประกอบการยื่นซองประมูล 
 3. ช่วงเวลาดำเนินการจำหน่ายสินค้า  

  เช้า   เวลา 06.00 น. -  07.45 น. 
  พักเช้า   เวลา 10.10 น. -  10.20 น. 
  พักกลางวัน  เวลา 11.00 น. -  13.00 น. 
  พักบ่าย   เวลา 14.40 น. -  17.00 น. 

   ตลอดทั้งวันขายได้เฉพาะน้ำดื่มเท่านั้น 

 4. การพิจารณาผลการเสนอราคา คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาผลการ
เสนอราคาของทุกรายที ่เสนอ ยื ่นซอง โดยจะพิจารณาคุณสมบัติเป็นลำดับแรก และถ้าผ่านคุณสมบัติ 
จะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็นลำดับ ต่อไป โดยคณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุ  
ของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือจะพิจารณา การให้ราคาสูงสุดเป็นสำคัญ โดยให้ยึดผลการพิจารณา 
ของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซอง ประมูล ถือเป็น  ที่สุด ผู ้เสนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ  
มิได้ทั้งสิ้น  

5. เง่ือนไข/... 



-2- 
 

 5. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ  

  5.1 ในกรณีที่เปิดทำการเรียนการสอนปกติ  การกำหนดราคาข้ันต่ำในการเสนอราคา
ประมูลร้านค้าสวัสดิการฯ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ต่อปีผู้ได้รบัการประมูลต้องนำเงินสดได้จากการ
ประมูลมอบให้โรงเรียน ในวันที่ทำสัญญาในอัตราร้อยละ 70 ของเงินที่ประมูลได้ การทำสัญญาจงึจะสมบูรณ์ 
และในวันที่กำหนด ทำสญัญาที่เหลือร้อยละ 30 ชำระภายในวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 หากผู้ได้รับการ
ประมูลไม่มาทำสัญญาตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด ถือว่าสละสทิธิ์ โดยโรงเรียนจะเรียกผู้ได้รับการประมูลราย
อื่นตามลำดับที่ประมูลไดต้่อไป โดยราคาประมูลตอ้งไม่ต่ำกว่าลำดับแรก (หากผู้เสนอราคาดำเนินกจิกรรม
เป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนด โรงเรียนต่อสัญญาให้ในปีถัดไป) 
      ในกรณีที่เปิดทำการเรียนการสอนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  การ
กำหนดราคาขั้นต่ำในการเสนอราคาประมูลร้านค้าสวัสดกิารฯ 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อ
ปีผู้ได้รับการประมูลตอ้งนำเงินสดได้จากการประมูลมอบให้โรงเรียน ในวนัที่ทำสัญญาในอตัราร้อยละ 70 ของ
เงินที่ประมูลได้ การทำสญัญาจึงจะสมบูรณ์ และในวันที่กำหนด ทำสัญญาที่เหลือร้อยละ 30 ชำระภายในวันที่ 
30 กันยายน พ.ศ. 2563 หากผู้ไดร้ับการประมูลไม่มาทำสัญญาตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด ถือวา่สละสิทธิ์ 
โดยโรงเรียนจะเรียกผู้ไดร้ับการประมูลรายอื่นตามลำดับที่ประมูลได้ต่อไป โดยราคาประมูลต้องไมต่่ำกว่าลำดับ
แรก (หากผู้เสนอราคาดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามเง่ือนไขที่โรงเรียนกำหนด โรงเรียนต่อสัญญาให้ในปีถัดไป)  
  5.2 ผู ้ประกอบการต้องจำหน่ายสินค้าที ่เป็นประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดโทษแก่ร ่างกาย  
และเป็นอันตรายกับผู้ซื ้อ อันได้แก่ เครื ่องดื่ม นมต่าง ๆ ไอศกรีม เครื ่องเขียน เครื ่องแบบ เครื่องหมาย  
เครื ่องอุปโภคบริโภค ผู ้ประกอบการต้องไม่จำหน่ายสินค้าที ่ทางโรงเรียนประกาศห้ามซึ ่งทางโรงเรียน 
จะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป  
  5.3 ผู ้ประกอบการต้องทำการเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันทำการของโรงเรียน ถ้าไม่เปิด 
จำหน่ายต้องแจ้งล่วงหน้า 2 วัน และถ้าหยุดจำหน่ายบ่อยครั ้ง โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขาย 
ได้ตามเหตุผลการพิจารณาของคณะกรรมการ และตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในครั้งต่อไป  
  5.4 การจำหน่ายต้องไม่กระทำการอันขัดต่อกฎระเบียบข้อกำหนดของโรงเรียน  
  5.5 การทำสัญญานั้นให้ผู้ได้รับการประมูลได้มาทำสัญญากับโรงเรียนภายใน 3 วันถัดไป  
จากวันพิจารณาเปิดซองเสนอราคาพร้อมวางเงินประมูล  
  5.6 กำหนดราคาขายการจำหน ่ายจะต ้องไม ่แพงกว ่าราคาท ้องตลาดโดยท ั ่วไป  
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรียน  
  5.7 ผู้ประกอบการจะต้องปรับปรุง ตกแต่ง ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนให้สวยงาม ทันสมัย 
บำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ครุภัณฑ์ของโรงเรียน เช่น ร้านค้าสวัสดิการ เครื่องปรับอากาศ ตู้ อุปกรณ์ไฟฟ้า  
ชั้นวางของ โต๊ะ เก้าอี้ ที่มีอยู่เดิม ให้ร้านค้าที่ได้รับการประมูล เหมา -จ่าย ตามราคากลางหรือตามที่โรงเรียน
กำหนด และวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเป็นผู้จัดหาเอง เมื่อหมดสัญญาให้ถือเป็น
ของโรงเรียน  
  5.8 ชำระเงินค่าไฟฟ้าและน้ำประปาตามที่ใช้จริง โดยแยกมิเตอร์  
 
         5.9 ผู้ประกอบการ/ ... 
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  5.9 ผู้ประกอบการต้องชำระเงินประกันความเสยีหายจำนวน 20,000 บาท (-สองหมื่น
บาทถ้วน-) ในวันทำสัญญา หากเกิดความเสียหายกับโรงเรียน จะไม่คืนเงินประกัน และในกรณีความเสียหายที่
เกิดขึ้นเกินวงเงินประกัน ผู้ประกอบการต้องชดใชค้่าเสียหายเพิ่มเติม หากไม่ชดใช ้โรงเรียนสามารถฟ้องร้อง
เรียกค่าเสยีหายจากผู้ประกอบการไดต้ามกฎหมาย หรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยไม่มีเงื่อนไขและผูกพัน  
  5.10 ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่ เช็ดถูทำความสะอาดทั้งภายใน 
และภายนอกอาคาร ตลอดจนบริเวณอาคารโดยรอบให้เรียบร้อย หากเกิดความเสียหายจะต้องชดใช้   
หรือปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม  
  5.11 ผู้ประกอบการจะต้องให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน เช่น กิจกรรมวันเด็ก 
กิจกรรมกีฬาสีหรือที่เป็นสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ ตามที่โรงเรียนขอความอนุเคราะห์เป็นคราวๆ ไป  
  5.12 โรงเรียนสงวนสิทธิ ์ในการตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ประกอบการได้ทุกเมื่อ  
และผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือ และยินยอมให้คณะกรรมการบริหารร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน  
เข้าตรวจสอบลักษณะและราคาสินค้าที่วางจำหน่าย หากพบว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่
โรงเรียนกำหนด โรงเรียนมีสิทธิ ์เลิกสัญญาได้โดยผู ้ประกอบการไม่สามารถโต้แย้งหรือเรียกร้อง ใด ๆ  
จากโรงเรียนทั้งสิ้น และจะดำเนินการประมูลหาผู้ประกอบการรายใหม่ต่อไป  
 

 6. หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการจำหน่ายสินค้าในร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน  
     6.1 สินค้าที่อนุญาตให้จำหน่าย ได้แก่  
  6.1.1 เครื่องเขียน และอุปกรณ์การเรียนทุกชนิด  
  6.1.2 อุปกรณ์กีฬา  
  6.1.3 ขนมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ขนมกรุบกรอบ เครื่องดื่มประเภทนม ชา  บรรจุขวด 
ที่มีเครื่องหมาย อย. น้ำผลไม้ นำ้หวาน   
  6.1.4 สินค้าเบ็ดเตล็ด อาทิเช่น เข็มกลัด กิฟติดผม ยางรัดผม เป็นต้น ทั้งนี ้ ต้องไม่ขัด 
ต่อระเบียบของโรงเรียน และรับซ้ือสินค้าตามที่โรงเรียนกำหนด  
  6.1.5 สนับสนุนสินค้าผลผลิตของนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนที่นำมาฝากจำหน่าย 
ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้ว  
  6.1.6 การเพ ิ ่มรายการส ินค ้าจากจำนวนรายการข ้างต ้น ต ้องบ ันท ึกขออนุญาต  
และให้โรงเรียนพิจารณาอนุญาตก่อนนำมาจำหน่าย ผ่านคณะกรรมการฯ  
  6.1.7 โรงเรียนสงวนสิทธิ์ในการจัดทำและจำหน่ายสินค้าที่โรงเรียนสั่งทำ ได้แก่ โบว์ผูกผม  
ถุงเท้า หนังสือ ชุดพละ เสื้อคณะสี กระเป๋านักเรียน สมุด ในวันมอบตัวนักเรียน  
       6.2 สินค้าที่ห้ามจำหน่าย ได้แก่  
  6.2.1 สารเสพติด บุหรี ่เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำอดัลม และของมึนเมาทุกชนิด   
  6.2.2 สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการพนันหรือมีของแถมเกี่ยวข้องกับการพนัน  
  6.2.3 สินค้าประเภทเสริมความงามทุกชนดิและสินค้าต้องห้ามตามระเบียบโรงเรียน  
  6.2.4 น้ำผลไม้ปั่น เครือ่งดื่มหวานเย็น เครื่องดืม่ประเภทชงทั้งร้อนและเย็น  
  6.2.5 อาหารคาวทกุชนดิ อาหารประเภทปิ้ง ย่าง ทอด ทุกชนิด  
                      6.3 สินค้าทกุชนิด / ... 
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       6.3 สินค้าทุกชนิดต้องติดป้ายแสดงราคาและราคาสินค้าต้องไม่สูงกว่าราคาท้องตลาด  
       6.4 ผู้ประกอบการต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มของมึนเมา ไม่ติดยาเสพติด 
และต้องมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย  
 7. การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประมูลร้านค้าขายอาหาร  

7.1 ขอรับแบบฟอร์มการประมูลร้านคา้สวัสดิการโรงเรียน ได้ที่ สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ไดต้ั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที ่4 กรกฎาคม 2563 
เวลา 08.30 - 15.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
 7.2 ยื่นซองประมูลราคา ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.00 น ณ สำนักงาน
กลุ่มบริหารงบประมาณ  
 7.3 เปิดซองประมูลราคา ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ
โรงเร ียนเตร ียมอ ุดมศ ึกษาน ้อมเกล ้า ปท ุมธานี  พร ้อมท ั ้ งประกาศรายช ื ่อผ ู ้ ได ้ร ับการพ ิจารณา 
ให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน  
 7.4 ซองประมูลราคา ผูย้ื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น 2 ซอง พร้อมจา่หน้าซอง เรียนประธาน
คณะกรรมการเปิดซองประมูลราคารา้นค้าสวัสดกิารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ดังนี้  

7.4.1 ซองเสนอราคา  
7.4.1.1 ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน    

 (ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน)     1   ฉบับ  
7.4.1.2 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ    1   ชุด  
7.4.1.3 ทะเบียนร้านค้า       1   ชุด  
7.4.1.4 ใบรับรองจากหน่วยงานที่ประกอบการ    1   ชุด 
 

7.4.2 ซองเอกสารประกอบภายในบรรจุดังนี้  
7.4.2.1 รูปถ่ายขนาด 1x1.5 นิ้ว     จำนวน  2   รูป 
7.4.2.2 สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนของผู้เสนอราคา  พร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ  
7.4.2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา   พร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ  

 

 7.5 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศ ผู้เสนอราคาสูงเป็นผู้
ได้รับการพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 2 โดยโรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ให้ถือผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการถือเป็นที่สุด ซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องยอมรับและไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อ
โรงเรียนได้  
 7.6 การร ับซอง/การมอบซองเสนอราคา/การรายงานผลการพ ิจารณาพร ้อมประกาศ  
ผู้ได้รับพิจารณาให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม  
 

 

 

8. การทำสัญญา/... 
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 8. การทำสัญญา  
  8.1 อายุส ัญญา โรงเร ียนจะทำสัญญากับผ ู ้ ได ้ร ับการพ ิจารณาเป็นผู ้ประกอบการ  
ซึ่งสัญญาร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี มีอายุสัญญา 1 ปี 
  8.2 กำหนดทำสัญญา ให้ผู ้ได้รับการพิจารณามาทำสัญญาภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 
2563 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. - 15.30 น. (ถ้าเกินกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะทำสัญญา โรงเรียนจะ
เรียกผู้ได้ในลำดับต่อไปมาทำสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษต่อไป)  
 

ประกาศ ณ วันที ่ 2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

 

 

 

( นายทศพงศ ์ พีระพฤฒพิงศ์ )  

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 
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แบบใบเสนอราคาประมูล ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกล้า ปทุมธานี 

เรียน ประธานกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคา  

1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว........................................................................ ...................................
อายุ..................ปี บัตรประชาชนเลขที่............................................................ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่......................
หมู่ที ่...................... ซอย..................................................ถนน..................................................ต ำบล
.................................................. อำเภอ..................................................จังหวัด.................................................
รหัสไปรษณีย์............................... โทรศัพท์..........................................มือถือ.......................................... ผู้ลง
นามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเง่ือนไข ต่างๆ ในเอกสารประกาศยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนโดยตลอด 
และ ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด 
และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือได้รับการลงโทษเรื่องร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน เป็นลายลักษณ์อักษร
แต่อย่างใด  

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เสนอ
ราคาเป็นเงิน......................................บาท (.........................................................................) ซึ่งได้รวมภาษี
อากรอื่น ๆ ไว้ด้วยแลว้  
3. คำเสนอจะยืนอยู่ เป็นระยะเวลา 60 วันนับแต่วันเปิดซองเสนอราคา  
4. ข้อเสนอในการจำหน่ายสินค้า  
 4.1 ............................................................................................................................................ 
 4.2 ............................................................................................................................................  
 4.3 ............................................................................................................................................  
 4.4 ............................................................................................................................................  
 4.5 ............................................................................................................................................  
5. ผลประโยชน์ที่รา้นค้าสวัสดิการไดร้ับ  
 5.1 ............................................................................................................................................  
 5.2 .............................................................................................................................................  
 5.3 ............................................................................................................................................  
 5.4 ............................................................................................................................................  
 5.5 ............................................................................................................................................  
6. ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที และจะดำเนินการตามเอกสารเง่ือนไขของประกาศ เสนอยื่น
ซองประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี นับจากวันเริ่ม ทำงานตามสัญญา
อย่างเคร่งครัด ตามข้อกำหนดของโรงเรียน   
7. ในกรณีที่ข้าพเจา้ได้รบัการพิจารณาให้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจา้รับรองที่จะ  
 7.1 ทำสัญญาตามเงื่อนไขทุกข้อของเอกสารประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 
เรื่อง การ ประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้ 
ชนะการ เสนอราคา โดยไม่มีเงื่อนไขอื่นใด  
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 7.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไว้ให้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใด  ๆ ที่อาจมีแก่โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี  
8. ข้าพเจ้ายอมรับว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ 
หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เสนอราคา
ในครั้งนี้  
9. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว  
และเข้าใจดีว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด 
หรือตกหล่น  
10. ใบเสนอราคานี ้ได้ยื ่นเสนอโดยบริสุทธิ ์ย ุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู ้ร ่วมคิดกัน 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นซอง
เสนอ ราคาในคราวเดียวกัน เสนอราคา ณ วันที่.................เดือน..........................................พ.ศ.........................  
 

 

ลงชื่อ..................................................  

  (..................................................) ผู้เสนอราคา 

-๒- 


