
 

 

ประกาศโรงเรียนพิชัย 
เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนพิชัย 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
......................................................................... 

  ด้วยโรงเรียนพิชัย มีความประสงค์จะเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  
(ตั้งแต่วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง วันท่ี ๑6 พฤษภาคม ๒๕๖๖) สำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ประมาณ ๒,1๐๐ คน โดยจัดจำหน่ายในราคาท่ีเป็นธรรม มีความ
สะอาดถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามระเบียบตามกฎเกณฑ์ของทางราชการและโรงเรียนดังนี้ 
 

๑. ประเภทรายการที่กำหนดให้ย่ืนซองประมูล 

 กำหนดราคาขั้นต่ำในการเสนอราคาประมูลปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้ 

ท่ี ประเภทร้านท่ีจำหน่ายอาหาร จำนวนร้าน ราคาประมูลเริ่มต้น (บาท) 

๑ ร้านก๋วยเตี๋ยว ๑ ร้าน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๒ ร้านขนม ๑ ร้าน 4,๐๐๐ บาท 

  

 ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดรับใบสมัครและระเบียบการได้ท่ีโรงเรียนพิชัยหรือทางหน้าเว็บ ไซต์ 

http://www.phichai.ac.th ตั้งแต่วันท่ี ๒๑ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เบอร์ติดต่อ ๐๘๙-๘๕๖๙๐๖๙ หรือ ๐๕๕-๔๒๑๔๐๒ 

ต่อ ๑๑๖ ในเวลาราชการ (๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น.) 

 **หมายเหตุ ตำแหน่งของร้านอาหารแต่ละประเภทยึดตามแผนผังประกอบท่ีแนบท้ายประกาศนี้ 

 ๒.   คุณสมบัติของผู้ย่ืนซองประมูล 

  ๒.๑ ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย หรือนิติบุคคล 

  ๒.๒ ต้องไม่เป็นโรคติดต่อท่ีร้ายแรงท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศ โดยมีใบรับรองแพทย์ มาประกอบ 

  ๒.๓ ต้องไม่เคยผิดสัญญาหรือถูกลงโทษจากหน่วยงานภาครัฐ 

 ๒.๔ ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการจำหน่ายอาหาร  และวัสดุอุปกรณ์ในการจำหน่ายอาหาร 

 ๒.๕ ต้องมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูล ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามโครงการ   

โรงเรียนไร้เงินสด 

http://www.phichai.ac.th/
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 ๒.๖ หลักฐานการสมัครให้ผู้ประสงค์ยื่นความจำนงจำหน่ายอาหารในโรงเรียนพิชัย เตรียมเอกสารและหลักฐาน 

ต่อไปนี้  

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
- สำเนาใบผ่านงานด้านอาหาร/โภชนาการ (ถ้ามี) 
- สำเนาประกาศนียบัตรผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร (ถ้ามี) 
- ใบตรวจโรค (ตรวจโรคปอด ไวรัสตับอักเสบ โรคผิวหนัง ท่ีเป็นอันตรายต่อการจำหน่าย 
     อาหาร) ซ่ึงได้รับการตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือโรงพยาบาลเอกชนเท่านั้น 

3. ช่วงเวลาการจำหน่ายอาหาร 
  จำหน่ายในวันเปิดทำการปกติของโรงเรียน (ยกเว้นวันหยุดต่างๆ) 

- ภาคเช้า ทุกระดับช้ัน  เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๘.๐๐ น. 
- ภาคกลางวัน ระดับช้ัน ม.ต้น เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๑.๕๐ น. 

 ระดับช้ัน ม.ปลาย เวลา ๑๑.๕๐ น. – ๑๒.๔๐ น. 
         ๔.   การพิจารณาผลการเสนอราคา 

  คณะกรรมการการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายการท่ีเสนอยื่นซองโดย
พิจารณาคุณสมบัติเป็นลำดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาท่ีเสนอมาเป็นลำดับต่อไปโดยคณะกรรมการ
จะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบพัสดุของทางราชการมาใช้โดยอนุโลม คือจะพิจารณาการให้ราคาสูงสุดเป็นสำคัญ 
โดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลถือเป็นท่ีสุด ผู้เสนอจะเรียกร้องหรือฟ้องร้อง 

ใด ๆ มิได้ 

 
         ๕.   เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ 

 ๕.๑ ประเภทร้านจำหน่ายอาหาร 

  ร้านก๋วยเตี๋ยว  อาหารท่ีขายได้คือ อาหารลักษณะก๋วยเตี๋ยวทุกชนิด 

  ร้านขนมหวาน อาหารท่ีสามารถขายได้คือ ขนมไทย ขนมปังทุกชนิด เบอเกอรี่ ขนมเค้ก โดนัท  คุกก้ี 

ขนมจีบ  ซาลาเปา ซูชิ ห้ามจำหน่ายอาหารประเภทขบเคี้ยว  ลูกอม  หมากฝรั่ง 

 ๕.๒ ผู้ขายต้องเตรียมภาชนะอุปกรณ์ในการขาย อุปกรณ์ในการประกอบอาหารให้พร้อม ต้องทำความสะอาด 

ล้างพื้นท่ีขายอาหารและประกอบอาหาร ภาชนะมีความสะอาด ถูกหลักโภชนาการตามกำหนดของโรงเรียน 
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 ๕.๓ อาหารท่ีจำหน่าย ต้องมีความสดใหม่สะอาด ถูกสุขลักษณะเป็นประโยชน์ไม่มีสารปนเป้ือนท่ีเป็นพิษต่อ 

ร่างกาย ต้องได้รับการปรุงสุก 

 ๕.๔ ผู้จำหน่ายต้องทำความสะอาดสถานท่ีจำหน่ายอาหารและประกอบอาหารตลอดเวลาทำการ 

 ๕.๕ ผู้จำหน่ายต้องแต่งกายถูกต้องตามหลักผู้ประกอบการทางโภชนาการ สวมเส้ือผ้าสะอาด สวมหมวกคลุมผม 

ให้มิดชิดและเล็บมือเล็บเท้าสะอาด พูดจาสุภาพเรียบร้อย ไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืนในโรงเรียน 

 ๕.๖ ผู้จำหน่ายต้องจำหน่ายอาหารทุกวันท่ีโรงเรียนเปิดทำการปกติ ถ้าไม่มาจำหน่ายต้องแจ้งล่วงหน้า ๒ วัน 

และถ้าหยุดขายรวมกันเกิน ๗ วันทำการต่อ ๑ รอบสัญญา โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาได้ 

 ๕.๗ ผู้จำหน่ายต้องไม่ทำการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน 

 ๕.๘ ห้ามผู้ประกอบการร้านค้า นำภาชนะใส่อาหารประเภทถุงพลาสติก จานโฟม กล่องโฟม หรือวัสดุต่างๆ ท่ี 

เป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อมมาใส่อาหารโดยเด็ดขาด ถ้าพบว่ามีการฝ่าฝืน จะถูกดำเนินการลงโทษตามระเบียบนี้ 

 ๕.9 ผู้ประกอบการร้านค้า สามารถมีผู้ช่วยประกอบอาหาร หรือ จำหน่ายอาหาร ไม่เกินร้านละ ๒ คนเท่านั้น  

โดยต้องไม่เป็นแรงงานต่างด้าว รวมท้ังต้องปฏิบัติตามระเบียบ หรือข้อกำหนดต่างๆ ของงานโภชนาการ 

โรงเรียนด้วย ยื่นเอกสารดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

   ๕.9.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

   ๕.9.2 ใบตรวจโรค (เหมือนผู้มีสิทธ์ิจำหน่ายอาหารในโรงเรียน) 

 ๕.๑0 ในการทำสัญญาให้ผู้รับการประมูลมาทำสัญญากับโรงเรียนภายในวันท่ีโรงเรียนกำหนดพร้อยกับชำระเงนิ 

ค่าประมูลในครั้งเดียวตามราคาท่ีประมูลได้ 

 ๕.๑1 ในการทำสัญญานี้เป็นการทำสัญญาครั้งละ ๑ ปีการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้จำหน่ายอาหารได้ 

ตั้งแต่วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง วันท่ี ๑6 พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

 ๕.๑2 ผู้จำหน่ายอาหารต้องจ่ายค่าดำเนินการตามโครงการโรงเรียนไร้เงินสด ในอัตราร้อยละ 10 จากยอดขาย
ในแต่ละวัน 

 ๕.๑3 ผู้จำหน่ายต้องชำระค่าไฟ ตามมิเตอร์ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิชัย ค่าน้ำตามใบแจ้งหนี้
ของเทศบาลตำบลในเมืองโดยชำระเงินทุกส้ินเดือน  
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 ๕.๑4 ผู้มีสิทธ์ิจำหน่ายอาหารในโรงเรียนแต่ละร้านต้องเตรียมภาชนะรองรับจาน ชาม ถ้วย ช้อน ส้อมท่ีใช้แล้ว
ของตนเอง มาวางตามจุดท่ีโรงเรียนกำหนด และต้องทำความสะอาดภาชนะ ท้ังจาน ชาม ถ้วย ช้อน ส้อม ท่ีใช้ด้วย
ตนเอง   

 ๕.๑5 ท้ังนี้ผู้มี สิทธ์ิจำหน่ายอาหารในโรงเรียนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์เก่ียวกับผู้ประกอบการ
จำหน่ายอาหารในโรงเรียนอย่างเคร่งครัด หากกระทำผิดทางโรงเรียนมีสิทธิเลิกสัญญาทันทีและผู้จำหน่ายอาหารจะ
นำไปฟ้องร้องคดีใด ๆ มิได้ 

 ๕.๑6 ผู้มีสิทธ์ิจำหน่ายอาหารในโรงเรียนจะต้องดูแลทำความสะอาดบริเวณพื้นท่ีเช่าของตนเอง (พื้นท่ีภายใน
และร้านค้าพื้นท่ีหลังร้านค้าตามท่ีกำหนด) รวมท้ังถังดักไขมันประจำร้านค้าของตนเองให้สะอาดอยู่เสมอ 

 ๕.17 โรงเรียนพิชัย จะดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกิดจากการเส่ือมสภาพจากการใช้งาน
ปกติ ยกเว้น วัสดุอุปกรณ์ท่ีชำรุดเสียหายอันเกิดจากผู้มีสิทธ์ิจำหน่ายอาหารในโรงเรียนทำให้เกิดความเสียหายจะต้อง
ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงให้สามารถใช้งานได้ดังเดิม 

 ๕.18 โรงเรียนจะเป็นผู้กำหนดเรื่องการแต่งกายตามระเบียบประกาศของผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน 

 ๕.19 การกำหนดราคาอาหารเป็นไปตามระเบียบประกาศของผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน 

 ๕.20 นับตั้งแต่การทำสัญญาผู้มีสิทธ์ิจำหน่ายอาหารในโรงอาหารจะต้องชำระเงินสดให้กับทางโรงเรียนตาม
เงื่อนไขท่ีตกลงกันไว้ หากไม่ทำตามสัญญาและชำระเงินในวันเวลาท่ีกำหนด ทางโรงเรียนจะเรียกผู้จำหน่ายอาหาร
ใหม่ท่ีเห็นสมควรเข้าจำหน่ายอาหารแทนทันที 

 ๕.21 สิทธิใด ๆ ท่ีผู้มีสิทธ์ิจำหน่ายอาหารในโรงเรียนจะขายหรือมอบให้ผู้อ่ืนมิได้ 

  

 ๖.   การรับแบบฟอร์ม/การย่ืนซอง/การเปิดซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร 

 ๖.๑ ขอรับแบบฟอร์มการประมูลร้านค้าจำหน่าย ท่ีงานการเงิน กลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนพิชัย หรือหน้า
เว็บไซต์โรงเรียนพิชัย ได้ตั้งแต่วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึง ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

 ๖.๒ ยื่นซองประมูลราคา บุคคลหนึ่งสามารถยื่นซองประมูลอาหารได้เพียง ๑ ประเภทเท่านั้น โดยสามารถย่ืน
ซองในวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. ท่ีงานการเงิน กลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนพิชัย 

 ๖.๓ เปิดซองประมูลราคา ในวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงเรียนพิชัย 

 ๖.๔ ประกาศผลการประมูลในวัน ท่ี  ๓๑ มี นาคม ๒๕๖๕  ณ โรงเรียนพิ ชัย  และทางหน้ า เว็บ ไซต์  
http://www.phichai.ac.th  
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 ๖.๕ ซองประมูลราคา ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็นซองเดียว โดยจ่าหน้าซอง 

“เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนพิชัย” โดยในซอง
ประกอบด้วยเอกสารดังนี้ 

   ๖.๕.๑ แบบใบเสนอราคาประมูล ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน 
จำนวน ๑ ฉบับ (ใช้แบบใบเสนอราคาของโรงเรียน) 

   ๖.๕.2 สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสนอราคา พร้อมเซ็นรับรอง จำนวน ๑ ฉบับ 

   6.5.3 ใบตรวจโรค (ตรวจโรคปอด ไวรัสตับอักเสบ โรคผิวหนัง ท่ีเป็นอันตรายต่อการจำหน่าย
อาหาร) ซ่ึงได้รับการตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือโรงพยาบาลเอกชนเท่านั้น 

 ๖.๖ คณะกรรมการการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูงเป็นผู้ได้รับ
การพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒ และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียด ในข้อ ๕ และข้อ ๖ โดยโรงเรียนทรง
ไว้ซ่ึงสิทธ์ิให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด ซ่ึงผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องยอมรับและไม่
สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้ 

 ๖.๗ การรับซอง การมอบซองเสนอราคา การรายงานผลพิจารณา พร้อมประกาศผู้ได้รับพิจารณาให้ดำเนินการ
ตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม 

๗.  การทำสัญญา 

 ๗.๑ อายุสัญญา โรงเรียนจะทำสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้จำหน่ายอาหาร อายุสัญญา ๑ ปีการศึกษา 
แต่ท้ังนี้ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้จำหน่ายอาหารตั้งแต่วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง วันท่ี ๑6 พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

 ๗.๒ กำหนดสัญญา ให้ผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้จำหน่ายอาหาร มาทำสัญญาในวันท่ี  4 เมษายน ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่ีงานการเงิน กลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนพิชัย  

 ๗.๓ กำหนดชำระเงิน ค่าประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ให้นำเงินมาชำระ ณ วันท่ีทำสัญญา วันท่ี 4 เมษายน 
๒๕๖๕  
  

 ประกาศฉบับนี้ถือว่าผู้สมัครขอรับการคัดเลือกทราบตามข้อความท้ังหมดและเข้าใจดีตลอดแล้ว ท้ังยินยอมให้
ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดทุกประการ จึงได้สมัครใจยื่นใบสมัครขอรับการคัดเลือกการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน  

 

    ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

 

            (นางปฏิมา  นรภัทรพิมล) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย 



 

ใบสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนพิชัย 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................นามสกุล................................... ............................................ 

เกิดวันท่ี................เดือน.............................. พ.ศ. ..................... อายุ...............ปี เช้ือชาติ.......................สัญชาติ........................ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน............................ หมู่ท่ี ............... ถนน ................................... ซอย ............. ............. ตำบล................................. 

อำเภอ..................................... จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์............................................................. 

โทรศัพท์...................................................................... 

สุขภาพร่างกาย   (   ) แข็งแรง (   ) อ่อนแอ (   )  มีโรคประจำตัว โปรดระบุ....................................................... 

      (   ) เคยเป็นโรคตดิต่อ  โปรดระบุ.....................................................................  

ปัจจุบันประกอบอาชีพ..........................................................มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน........................ ...................................บาท 

สถานท่ีประกอบอาชีพ........................................................................................................... ....................................................... 

ท่านเคยมีประสบการการทำร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียนหรือไม ่

   ไม่เคย 

   เคย ระบสุถานท่ี........................................................................... 

 ข้าพเจ้ารับทราบรายละเอียดในการรับสมัครของผู้จำหน่ายอาหารของโรงเรียนพิชัย เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วและ

ยินดีปฏิบัติตามข้อบังคับทุกประการ    

     ลงช่ือ.................................................. ผู้สมัคร 

      (..............................................)    

      ........../..................../.............. 

เอกสารประกอบการรับสมัคร 

  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  

  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป 

  สำเนาใบผ่านงานดา้นอาหาร/โภชนาการ (ถ้าม)ี 

  สำเนาประกาศนียบัตรผ่านการอบรมดา้นสุขาภิบาลอาหาร (ถ้าม)ี 

  ใบตรวจโรค (ตรวจโรคปอด ไวรัสตับอักเสบ ไทรอยด์ โรคผิวหนัง ท่ีเป็นอันตรายต่อการจำหน่ายอาหาร) 

  ซ่ึงได้รับการตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือโรงพยาบาลเอกชน 



แบบใบเสนอราคาประมูล 

ร้านค้าจำหน่ายอาหารโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองเสนอราคา 
 

๑. ข้าพเจ้า .........................................................................................อยู่เลขท่ี.......................ถนน...................... 
ตำบล/แขวง......................................... อำเภอ/เขต................................... จังหวัด..... ............................ โทร............................. 
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารประกาศยื่นซองประมูลร้านค้าจำหนา่ยอาหารในโรงเรียน โดยตลอด
และข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้วรวมท้ังหมดรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนท่ีกำหนด และไม่เป็นผู้ท้ิงงานของ
ทางราชการ หรือได้รับผลการลงโทษเรื่องขายอาหารเป็นลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใด 

๒. ข้าพเจ้าเสนอราคาประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารโรงเรียนพิชัย 

  ประเภท ( ให้ทำเครื่องหมาย  ใน      ) 

   ก๋วยเตี๋ยว 

   ร้านขนม 
 โดยมีช่ือร้านว่า............................................................................................................. .......................................... 
 เสนอเป็นเงินจำนวน................................................บาท(........................................................ ..............................) 
ซ่ึงได้รวมภาษีอากรอ่ืนๆ ไว้ด้วยแล้ว 

๓. ข้าพเจ้ารับรองท่ีจะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที และจะดำเนนิการตามเอกสารของเงื่อนไขประกาศเสนอยื่น 
ซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารของโรงเรียนนับถัดจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาอย่างเครง่ครัดตามข้อกำหนดของโรงเรียน 

๔. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับพิจารณาให้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองท่ีจะทำสัญญาตามเงื่อนไขทุกขอ้ของ  
เอกสารประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่องการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารของโรงเรียนพิชัย นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งให้ชนะการ
เสนอราคา โดยไม่มีเงื่อนไขอ่ืนใด 

๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่า โรงเรียนพิชัย ไมต่้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการยื่นซองประมูลราคารา้นค้า 
อาหารในครั้งนี ้

๖. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ท่ีได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดและเข้าใจ 
ดีว่าโรงเรียนพิชัย ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 

๗. ใบเสนอราคานี้ได้ยืน่เสนอโดยบริสุทธ์ิยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ท่ียื่นเสนอราคาในคราวเดียว 
    เสนอ ณ วันท่ี................ เดือน.................................. พ.ศ. .........................  

      ลงช่ือ...................................................................... 

       (...................................................................) 

       ผู้เสนอราคา 



 
                                                                                                                                                                      
 


