
 
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เลขที่    3 / 2561 
ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา  ลงวันที่  11  เมษายน  พ.ศ. 2561 
 

     ----------------------------------------- 
 โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า โรงเรียน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้ 
 ๑. หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด  จ านวน   113    รายการ 
 
 ซ่ึงพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งาน
ได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ฉบบันี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

๑.๑ ขอบเขตของงาน/ รายละเอียดคุณลักษณะ 
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 
๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 

          (๑) หลักประกันสัญญา 
  ๑.๕ บทนิยาม 
   (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
  ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ 
   (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒ 
 ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
  2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ 
ที่รั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ  
ของกรมบัญชีกลาง 
  2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  
  2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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 2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงเรียน
เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง 
การแขง่ขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้
 2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
  2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
  2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี 
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
  ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
     (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) 
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง   
   (๒)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
   (๓)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี  
   (๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

(๔.๑) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  (ถ้ามี) 
(๔.๒) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  (ถ้ามี) 
(๔.๓) ส าเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP 

 (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

   ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบ 
ในข้อ 1.6 (1) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format)  
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  ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือ 
มอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
   (2)  แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามข้อ 4.4 
   (3)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)  โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 ๔. การเสนอราคา  
  4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ 
ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ 
ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
  4.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา 
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน  
ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง  
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้  ณ โรงเรียนเทศบาล 2               
สามัคคีวัฒนา 

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 45 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายใน
ก าหนดยืนราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 15 วันท าการ  นับถัดจากวัน                 
ลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากโรงเรียน ให้ส่งมอบพัสดุ 

  4.4 ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื ่อนไข 
ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ 

4.5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 24  เมษายน  2561 ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ 
และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
 4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)  
เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
 4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน  
ตามข้อ ๑.5 (๑) หรือไม ่หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
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หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ 
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่ อผู้ ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ ยื่ นข้อเสนอ และโรงเรียน 
จะพิจารณาลงโทษผู้ ยื่ นข้อเสนอดั งกล่ าวเป็นผู้ ทิ้ งงาน  เว้นแต่ โ รง เรี ยนจะพิจารณาเห็นว่ า 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว  
 4.8 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(2) ราคาที่ เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษี อ่ืนๆ (ถ้ามี )  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
(3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

  (4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
   (5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 
 5.   หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

5.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  โรงเรียน  

จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม 
 5.2 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด 
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่โรงเรียน ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
 5.3 โรงเรียนสงวนสิทธิ์ ไม่ พิจารณาข้อเสนอของผู้ ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน  
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียน  
  (2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
 5.4 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียน มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ 
โรงเรียน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง 

5.5 โรงเรียน ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ

http://www.gprocurement.go.th/
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ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือ
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
เป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอ
กระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอ
ราคาแทน เป็นต้น 
  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือโรงเรียน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ โรงเรียน มีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าเสียหายใดๆ จากโรงเรียน  

 5.6 ก่อนลงนามในสัญญาโรงเรียน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
 6.   การท าสัญญาซื้อขาย 

6.1 ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ 
วันท าการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ โรงเรียน จะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
 6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน 
ภายใน ๕ วันท าการ หรือโรงเรียน เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  ตามข้อ 6.๑ ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือ กับ
โรงเรียน ภายใน  3  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ    
ร้อยละ 5 ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้โรงเรียน ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คหรือดราฟทท์ี่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียน ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่

ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
(๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
(๔)  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ 
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 

(๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว   
 7. อัตราค่าปรับ 
                   ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้  หรือข้อตกลง 
ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน  
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 8. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ท าข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้
ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  
 9. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
  9.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าป ีพ.ศ. 2561  
   การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ ต่อเมื่อ โรงเรียนรับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2561 

 9.๒ เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้น
ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้ 

(๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได ้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือ
อ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรื อเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
 9.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่ก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ โรงเรียน จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561 

ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา จ านวน 113 ราย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา  มีความประสงค์จะจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด  ด้วย
วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้แก่โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา จ านวน 113 
รายการ ซึ่งคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่รายละเอียด
สาระส าคัญของร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.ความเป็นมา 

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2561  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรอบ
วงเงินค่าหนังสือเรียนตามเกณฑ์   
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดซื้อหนังเรียน และแบบฝึกหัด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                       
ของโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 
 
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด  
3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่ทิ้งงานของทางราชการและได้

แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคา
ให้แก่โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.5 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2554 ดังนี้ 
 3.5.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 3.5.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-gp)  ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกลม
บัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
4. รูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของหนังสือเรียน  และแบบฝึกหัด   ประกอบด้วย 
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ที ่ ชั้น ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ จ านวน 

1 ป.1 หนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาที กระทรวงฯ 181 

2 ป.1 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีล าน า กระทรวงฯ 181 

3 ป.1 แบบฝึก ทักษะภาษา 1 กระทรวงฯ 181 

4 ป.1 แบบฝึก ทักษะภาษา 2 กระทรวงฯ 181 

5 ป.1 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่ม 1 กระทรวงฯ 181 

6 ป.1 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่ม 2 กระทรวงฯ 181 

7 ป.1 แม่บทมาตรฐาน Smart NT วิทยาศาสตร์ ป.1 อจท. 181 

8 ป.1 สื่อฯ แม่บทมาตรฐานสังคมศึกษา อจท. 181 

9 ป.1 หนังสือเสริมฝึกประสบการณ์ประวัติศาสตร์ เอมพันธ์ 181 

10 ป.1 หนังสือเสริมฝึกประสบการณ์การงานอาชีพฯ ป. 1 เอมพันธ์ 110 

11 ป.1 แม่บทมาตรฐาน New Aha English อจท. 181 

12 ป.2 หนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาที กระทรวงฯ 199 

13 ป.2 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีล าน า กระทรวงฯ 199 

14 ป.2 แบบฝึก ทักษะภาษา กระทรวงฯ 199 

15 ป.2 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. กระทรวงฯ 199 

16 ป.2 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่ม 1 กระทรวงฯ 199 

17 ป.2 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่ม 2 กระทรวงฯ 199 

18 ป.2 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 (ศิริรัตน์  วงศ์ศิริ) อจท. 199 

19 ป.2 หนังสือเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.2 แม็ค 199 

ที ่ ชั้น ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ จ านวน 

20 ป.2 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานการงานอาชีพฯ  ป.2 พว. 199 

21 ป.2 หนังสือเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ New Say Hello แม็ค 199 

22 ป.2 แบบฝึกทักษะรายวิชาภาษาอังกฤษ New Say Hello แม็ค 199 

23 ป.3 หนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาที กระทรวงฯ 196 

24 ป.3 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีล าน า กระทรวงฯ 196 

25 ป.3 แบบฝึก ทักษะภาษา กระทรวงฯ 196 
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26 ป.3 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. กระทรวงฯ 196 

27 ป.3 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่ม 1 กระทรวงฯ 196 

28 ป.3 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่ม 2 กระทรวงฯ 196 

29 ป.3 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.3 (ศิริรัตน์-ดร.รักซ้อน) อจท. 196 

30 ป.3 หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ป.3 (วุฒิชัย มูลศิลป์) อจท. 70 

31 ป.3 
หนังสือเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (เยาวลักษณ์ 
และคณะ) 

อจท. 
70 

32 ป.3 หนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง ป.3 (กนกพร) อจท. 152 

33 ป.3 หนังเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 (อัจฉรา) อจท. 70 

34 ป.3 
หนังสือเสริมภาษาภาษาอังกฤษ  Grammar  Clever English 
3 

พว. 
196 

35 ป.3 หนังสือเรียน New Express  English 3 พว. 196 

36 ป.4 หนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาที กระทรวงฯ 220 

37 ป.4 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีล าน า กระทรวงฯ 220 

38 ป.4 แบบฝึก ทักษะภาษา กระทรวงฯ 220 

39 ป.4 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. เล่ม 1 กระทรวงฯ 50 

40 ป.4 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. เล่ม 2 กระทรวงฯ 50 

41 ป.4 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สสวท เล่ม 1 กระทรวงฯ 220 

42 ป.4 แบบฝึกทักษะคณิตสาสตร์ สสวท. เล่ม 2 กระทรวงฯ 220 

43 ป.4 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ป.4  (สสวท.) เล่ม 1 กระทรวงฯ 220 

44 ป.4 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ป.4  (สสวท.) เล่ม 2 กระทรวงฯ 220 

45 ป.4 หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4 อจท. 220 

ที ่ ชั้น ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ จ านวน 

46 ป.4 หนังสือเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ อจท. 44 

47 ป.4 หนังสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง อจท. 40 

48 ป.4 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษาและพละศึกษา พว. 41 

49 ป.4 หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ Express 4 พว. 220 

50 ป.5 หนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาที กระทรวงฯ 206 
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51 ป.5 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีล าน า กระทรวงฯ 206 

52 ป.5 แบบฝึก ทักษะภาษา กระทรวงฯ 206 

53 ป.5 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. กระทรวงฯ 206 

54 ป.5 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สสวท.เล่ม 1 กระทรวงฯ 206 

55 ป.5 แบบฝึกทักษะคณิตสาสตร์ สสวท. เล่ม 2 กระทรวงฯ 206 

56 ป.5 สื่อฯ แม่บทวิทยาศาสตร์ (เอกรินทร์และคณะ) อจท. 206 

57 ป.5 หนังสือเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อจท. 206 

58 ป.5 หนังสือเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ อจท. 100 

59 ป.5 หนังสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง อจท. 180 

60 ป.5 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษาและพละศึกษา อจท. 50 

61 ป.5 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ อจท. 50 

62 ป.5 หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5 อจท. 50 

63 ป.5 หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Express 5 พว. 206 

64 ป.5 
หนังสือเสริมภาษาภาษาอังกฤษ  Grammar  Clever English 
5 

พว. 
206 

65 ป.6 แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย อจท. 204 

66 ป.6 
หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย หลักภาษาและการใช้
ภาษา 

อจท. 
204 

67 ป.6 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม อจท. 204 

68 ป.6 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. กระทรวงฯ 204 

69 ป.6 สื่อฯ แม่บทวิทยาศาสตร์ (เอกรินทร์และคณะ) อจท. 204 

70 ป.6 
ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ป.6 

พว. 
204 

71 ป.6 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง พว. 204 

ที ่ ชั้น ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ จ านวน 

72 ป.6 หนังสือฝึกประสบการณ์ ประวัติศาสตร์ไทย 6 เอมพันธ์ 204 

73 ป.6 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษาและพละศึกษา อจท. 80 

74 ป.6 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ อจท. 80 

75 ป.6 แม่บทมาตรฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี อจท. 60 
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76 ป.6 
หนังสือเสริมภาษาภาษาอังกฤษ Grammar  Clever  English 
6 

พว. 
130 

77 ป.6 หนังสือเรียน Express  English 6 พว. 204 

78 ม.1 หนังสือเรียนภาษาไทย วิวิธภาษา กระทรวงฯ 83 

79 ม.1 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ กระทรวงฯ 83 

80 ม.1 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. เล่ม 1 กระทรวงฯ 83 

81 ม.1 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. เล่ม 2 กระทรวงฯ 83 

82 ม.1 แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.1 อจท. 83 

83 ม.1 หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ อจท. 50 

84 ม.1 หนังสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง (ไพฑูรย์,เกยูร) อจท. 50 

85 ม.1 หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พว. 83 

86 ม.1 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี  อจท. 69 

87 ม.1 หนังสือเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ  Spark 1 อจท. 83 

88 ม.2 หนังสือเรียนภาษาไทย วิวิธภาษา กระทรวงฯ 85 

89 ม.2 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ กระทรวงฯ 85 

90 ม.2 แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้วิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ ม.2 อจท. 85 

91 ม.2 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท.เล่ม 1 กระทรวงฯ 85 

92 ม.2 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท.เล่ม 2 กระทรวงฯ 85 

93 ม.2 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ สสวท.เล่ม 1 กระทรวงฯ 50 

94 ม.2 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ สสวท.เล่ม 2 กระทรวงฯ 50 

95 ม.2 แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.2 อจท. 85 

96 ม.2 หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ อจท. 50 

97 ม.2 หนังสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง (ไพฑูรย์,เกยูร) อจท. 50 

ที ่ ชั้น ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ จ านวน 

98 ม.2 หนังสือเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อจท. 85 

99 ม.2 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี อจท. 50 

100 ม.2 หนังสือเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ  Spark 2 อจท. 85 

101 ม.3 หนังสือเรียนภาษาไทย วิวิธภาษา กระทรวงฯ 81 
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102 ม.3 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ กระทรวงฯ 81 

103 ม.3 แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้วิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ ม.3 อจท. 81 

104 ม.3 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท.เล่ม 1 กระทรวงฯ 81 

105 ม.3 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท.เล่ม 2 กระทรวงฯ 81 

106 ม.3 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ สสวท.เล่ม 1 กระทรวงฯ 48 

107 ม.3 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ สสวท.เล่ม 2 กระทรวงฯ 48 

108 ม.3 แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.3 อจท. 81 

109 ม.3 หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ อจท. 81 

110 ม.3 หนังสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง (ไพฑูรย์,เกยูร) อจท. 81 

111 ม.3 หนังสือเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อจท. 81 

112 ม.3 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี อจท. 81 

113 ม.3 หนังสือเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ  Spark 3 อจท. 81 
 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างเดือนเมษายน -เดือนพฤษภาคม 2561 
6. ระยะเวลาส่งมอบงาน 

ก าหนดเวลาส่งมอบภายใน 15 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายโดยก าหนดการส่งมอบ 1 งวด  
7. วงเงินในการจัดท า 
 ราคากลางโดยวิธีสืบราคาจากท้องตลาด โดยการหาค่าเฉลี่ยเป็นจ านวนเงิน....1,042,892...บาท 
(....หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน....) 
 
8. ราคากลางการจัดซื้อหนังสือเรียน 
 ราคากลางการจัดซื้อหนังสือเป็นจ านวนเงิน.... 1,042,892...บาท  (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันแปดร้อย
เก้าสิบสองบาทถ้วน ) 
9. เงื่อนไข 
 - ผู้ซื้อสามารถเพ่ิมหรือลดจ านวน และราคาได้ตามจ านวนนักเรียนที่มีอยู่จริง 
 


