ประกาศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
----------------------------------------------------------------------ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ว่าที่ ร.ต
(อนุวัฒน์ ฉินสูงเนิน)
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) (M64040005652) ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
งบประมาณ
คาดว่าจะ
ลาดับ รหัสแผนจัดซื้อจัด
ชื่อโครงการ
โครงการ
ประกาศ
ที่
จ้าง
(บาท)
จัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
๑ P64040006810 จัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด
672,176.00 ๐4/๒๕๖๔
ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน
และแบบฝึกหัด ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของ
งานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗๒,๑๗๖.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ด
สิบหกบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ(๕๕.๑๐.๑๕.๐๙ ) จานวน ๑๓๘ รายการ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่ว คราว เนื่ องจากเป็ น ผู้ ที่ ไม่ผ่ านเกณฑ์ก ารประเมิน ผลการปฏิบั ติงานของผู้ ประกอบการตามระเบี ยบที่
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียน
เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ต้องเป็นผู้ค้าขายหนังสือเรียนโดยตรง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใน
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ymr.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๒๔-๒๓๐๙ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ว่าที่ ร.ต
(อนุวัฒน์ ฉินสูงเนิน)
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร
ส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๓/๒๕๖๔
การซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
ตามประกาศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "โรงเรียน" มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ (๕๕.๑๐.๑๕.๐๙ ) จานวน ๑๓๘ รายการ
พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ

ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้
ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ
ให้แก่ โรงเรียน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๒ ต้องเป็นผู้ค้าขายหนังสือเรียนโดยตรง
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้
ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อม
ทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) หนังสือรับรองผลงานการขาย
(๔.๒) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(๔.๓) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่
๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทนให้แนบ
หนังสือมอบอานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบ
อานาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ
๔.๔
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่
๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดย
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอ
ราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่
ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราช
สามัคคี)
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก โรงเรียน ให้ส่งมอบพัสดุ
๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ ชื่อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ผู้แต่ง ต้องตรงกับ TOR ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ โรงเรียนจะยึดไว้เป็นเอกสารของทาง
ราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๑ วัน
๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จานวน ๑๓๘ รายการ โดยลง
ลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจานวนเอกสารที่จัดส่งหรือนามา
แสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา
ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราช
สามัคคี)
ทั้งนี้ โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือ
หรือไม่ใช้แล้ว โรงเรียนจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ
๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาใน
การเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล
(Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ โรงเรียน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และโรงเรียน จะพิจารณา
ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ โรงเรียน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้
ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ โรงเรียน
๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา ที่กาหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โรงเรียน
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โรงเรียน จะ
พิจารณาจาก ราคารวม
๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอราย
ใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่โรงเรียนกาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ส่วนที่มิใช่สาระสาคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๕.๔ โรงเรียนสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ใน
กรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียน
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียนมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริง
เพิ่มเติมได้ โรงเรียน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๖ โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ โรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรียน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม
หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ
สามารถดาเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟัง
ได้ โรงเรียน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากโรงเรียน
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาโรงเรียนอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่น
ใดในการเสนอราคา
๖. การทาสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อโรงเรียนจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทน
การทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการ หรือโรงเรียนเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทาข้อตกลงเป็น
หนังสือ กับโรงเรียนภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงิน
เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดย
ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือด
ราฟท์นั้นชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทาสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกาหนด
(๔) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง
หนังสือค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งโรงเรียน ได้รับ
มอบไว้แล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
โรงเรี ย น จะจ่ า ยค่ า สิ่ ง ของซึ่ ง ได้ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ตลอดจนภาษี อ ากรอื่ น ๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และโรงเรียน ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับ ตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นี้ หรือ
ข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓
หรื อทาข้อตกลงซื้อเป็น หนั งสื อ แล้ วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน นับถัดจากวันที่ โรงเรียน ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงิ น ค่ าพั ส ดุ ส าหรั บการซื้อ ครั้ งนี้ ได้ม าจากเงิ นงบประมาณเงิน งบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ ต่อเมื่อโรงเรียนได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงิน
งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและ
ของนั้ น ต้ อ งน าเข้ า มาโดยทางเรื อ ในเส้ น ทางที่ มี เ รื อ ไทยเดิ น อยู่ และสามารถให้ บริ ก ารรั บ ขนได้ ต ามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรม
เจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่ มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็น
หนังสือภายในเวลาที่กาหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ โรงเรียนจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้
ออกหนังสือค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาหรือ
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ
แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของโรงเรียน คาวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ โรงเรียนอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากโรงเรียนไม่ได้
(๑) โรงเรียนไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่
ไม่เพียงพอที่จะทาการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่น
ใดในการเสนอราคา
(๓) การทาการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
โรงเรียน สามารถนาผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อ เสนอที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรือทาสัญญากับโรงเรียน ไว้ชั่วคราว
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)
๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

ขอบเขตของงาน Terms of Reference (TOR) การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)
ด้วยโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) มีความประสงค์จะซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดด้วย
วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้แก่โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) จานวน 138
รายการ ซึ่งคณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่รายละเอียด
สาระสาคัญของร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ความเป็นมา
โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของวงเงินค่าหนังสือเรียนตามเกณฑ์
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสาหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ของโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding : e- Bidding)
3.2 เป็นผู้มีอาชีพขายวัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว จะต้องมีผลงานในวงเงินสัญญาไม่น้อยกว่าจานวน
ร้อยละ 50 ของวงเงินจัดซื้อครั้งนี้ และต้องเป็นสัญญาซื้อขายวัสดุประเภทที่ระบุในประกาศประกวดราคาครั้ง
นี้ ซึ่งทาขึ้นในปี พ.ศ.2563 เท่านั้น โดยคู่สัญญาต้องทากับหน่วยงานภาครัฐ
3.3 ต้องมีหนังสือรับรองผลงานการขายประเภทเดียวกันกับการประกวดราคาซื้อครั้งนี้ ซึ่งออกโดย
หน่วยงานภาครัฐ โดยหนังสือรับรองดังกล่าวเป็นการรับรองผลงานใบปี พ.ศ.2563
3.4 ผู้มีอาชีพขายวัสดุดังกล่าว จะต้องแสดงเอกสารรับรองเป็นร้านค้าตัวแทนจาหน่ายหนังสือแบบเรียน
ขององค์การค้า สกสค. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากองค์การค้า สกสค.
3.5 ผู้ มี อ าชี พ ขายวั ส ดุ ดั ง กล่ า ว ต้ อ งได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น ตั ว แทนจ าหน่ า ยหนั ง สื อ แบบเรี ย น จาก
สานักพิมพ์
ผู้ผลิต, ผู้จัดจาหน่าย ในปีการศึกษา 2564 พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
3.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่
โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)

3.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.9 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดทาและแสดงรายบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.
2554 ดังนี้
3.9.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
3.9.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govermment Procrement e-GP) ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอการจัดซื้อหนังสือเรียนจะต้องส่งเอกสารตัวจริงที่แนบไฟล์ไปในระบบ E-GP พร้อมใส่
ซองสีน้าตาลปิดผนึกให้เรียบร้อย ส่งหนังสือและแบบฝึกหัดตามรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะรายการละ 1
เล่ม ยื่นกับทางโรงเรียน วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. และจะตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารในวันที่ 27 เมษายน 2564 พร้อมเปิดเอกสารในระบบ E-GP
4. รูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและขอบเขตของงาน Terms of Reference (TOR) การ
จัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด สาหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
2564 จานวน 138 รายการ แนบรายการหนังสือ ดังนี้
ที่
1

ชื่อหนังสือ
เตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ เล่ม 1

ชั้น
อ.1

2

หนูหัดลากเส้น ฝึกลีลามือ เล่ม 1

อ.1

โลกหนังสือ

3

หนูหัดลากเส้น ฝึกลีลามือ เล่ม 2

อ.1

โลกหนังสือ

4

อ.1

6

แบบฝึกทักษะ ชุดฝึกเขียน เรียกอ่านคัด
ไทย
แบบฝึกทักษะ ชุดฝึกเขียน เรียกอ่านคัด
อังกฤษ
เตรียมความพร้อมคัดไทย ก.ไก่

7
8

5

ผู้แต่ง

หลักสูตร
การศึกษาปฐม
2560
การศึกษาปฐม
2560
การศึกษาปฐม
2560

จำนวน
60
60
60

อจท.

60

อจท.

60

อ.2

วรรณาบุ๊คส์

63

เตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ เล่ม 2

อ.2

สสร.

เตรียมความพร้อม เด็กเก่ง รักเรียน หัด
เขียน ABC

อ.2

วรรณาพับ
ลิชชิ่ง จากัด

อ.1

อริสา
โสคาภา
อริสา
โสคาภา

สำนักพิมพ์
สสร.

การศึกษาปฐม
2560

63
63

ที่
9

ชื่อหนังสือ
แบบฝึกทักษะ ชุดฝึกเขียน เรียกอ่านคัด
ไทย
10 ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะ คณิตศาสตร์
เล่ม 5
11 คัดอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก abc

ชั้น
อ.2

สำนักพิมพ์
อจท.

หลักสูตร

จำนวน
63

อ.2

พว.

การศึกษาปฐม
2560

63

อ.3

โลกหนังสือ

62

12 แบบฝึกเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ A-Z
13 เด็กรักเรียน หัดเขียนเก่ง เรียนรู้สระ

อ.3

โลกหนังสือ

62

อ.3

โลกหนังสือ

62

14 แบบฝึกทักษะ ชุดฝึกเขียน เรียกอ่าน
คัดไทย
15 ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะ คณิตศาสตร์
เล่ม 6

อ.3

อจท.

62

อ.3

พว.

16 แบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์
คัดตัวเลขไทย-อารบิก ๑-๑๐๐, 1-100
17 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ชุดภาษา
เพื่อชีวิต ภาษาพาที
18 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ชุดภาษา
เพื่อชีวิต วรรณคดีลานา
19 แบบฝึกหัดทักษะภาษา เล่ม 1

อ.3

โลกหนังสือ

ป.1

ผู้แต่ง
อริสา
โสคาภา

อริสา
โสคาภา

20 แบบฝึกหัดทักษะภาษา เล่ม 2

ป.1

21 แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์
เล่ม 1
22 แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์
เล่ม 2
23 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ เล่ม 1

ป.1

กระทรวง
ศึกษาธิการ
กระทรวง
ศึกษาธิการ
กระทรวง
ศึกษาธิการ
กระทรวง
ศึกษาธิการ
สสวท.

ป.1

สสวท.

ป.1

ดร.เพ็ญ
พักตร์ ภู่
ศิลป์ และ
ดร.พลอย
ทราย โอ
ฮาม่า

ป.1
ป.1

สกสค.
ลาดพร้าว
สกสค.
ลาดพร้าว
สกสค.
ลาดพร้าว
สกสค.
ลาดพร้าว
สสวท.
ลาดพร้าว
สสวท.
ลาดพร้าว
อจท.

การศึกษาปฐม
2560

62
62

หลักสูตร 2551

100

หลักสูตร 2551

100

หลักสูตร 2551

100

หลักสูตร 2551

100

หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560
หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560
หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560

100
100
100

ที่
ชื่อหนังสือ
24 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ เล่ม 2

ชั้น
ผู้แต่ง
สำนักพิมพ์
หลักสูตร
จำนวน
ป.1 ดร.เพ็ญพักตร์
อจท.
หลักสูตร 2551 100
ภู่ศิลป์ และ
ปรับปรุง 2560

25 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

ป.1

26 หนังสือ Let's go
27 แบบฝึกหัด Let's go
28 หนังสือรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและ
พลศึกษา

ป.1
ป.1
ป.1 ชูชาติ รอด
ถาวร และ
ภาสกร บุญ
นิยม
ป.2 กระทรวง
ศึกษาธิการ
ป.2 กระทรวง
ศึกษาธิการ
ป.2 กระทรวง
ศึกษาธิการ
ป.2
สสวท.

29 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที
30 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลานา
31 แบบฝึกหัดทักษะภาษา
32 แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน
คณิตศาสตร์ เล่ม 1
33 แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน
คณิตศาสตร์ เล่ม 2
34 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ เล่ม 1
35 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ เล่ม 2

ดร.พลอย
ทราย โอฮาม่า

ป.2

วิริยะ บุญ
ยะนิวาสน์
และคณะ

สสวท.

ป.2 ดร.เพ็ญพักตร์

อจท.

Oxford
Oxford
อจท.

ดร.เพ็ญ
พักตร์ ภู่
ศิลป์ และ
ดร.พลอย
ทราย โอ
ฮาม่า

100

หลักสูตร 2551

100
100
25

สกสค.
ลาดพร้าว
สกสค.
ลาดพร้าว
สกสค.
ลาดพร้าว
สสวท.
ลาดพร้าว
สสวท.
ลาดพร้าว
อจท.

หลักสูตร 2551

79

หลักสูตร 2551

79

หลักสูตร 2551

79

หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560
หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560
หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560

79

อจท.

หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560

79

ภู่ศิลป์ และ
ดร.พลอย
ทราย โอฮาม่า

ป.2

หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2561

79
79

ที่
ชื่อหนังสือ
36 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้น
ป.2

37 หนังสือ Let's go
38 แบบฝึกหัด Let's go
39 หนังสือรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและพล
ศึกษา

ป.2
ป.2
ป.2 ชูชาติ รอด
ถาวร และ
ภาสกร บุญ
นิยม
ป.3 อัชชา แสง
อัสนีย์
สมใจ บุญ
อุรพีภิญโญ
ป.3 อัชชา แสง

40 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย

41 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
วรรณคดีและวรรณกรรม

ผู้แต่ง
วิริยะ บุญ
ยะนิวาสน์
และคณะ

42 แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

ป.3

อัสนีย์
สมใจ บุญ
อุรพีภิญโญ
อัชชา แสง
อัสนีย์
สมใจ บุญ
อุรพีภิญโญ

43 แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์
เล่ม 1
44 แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์
เล่ม 2
45 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ เล่ม 1

ป.3

สสวท.

ป.3

สสวท.

46 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ เล่ม 2

ป.3 ดร.เพ็ญพักตร์
ภู่ศิลป์ และ
ดร.พลอย
ทราย โอฮาม่า
ป.3 ดร.เพ็ญพักตร์
ภู่ศิลป์ และ
ดร.พลอย
ทราย โอฮาม่า

สำนักพิมพ์
หลักสูตร
จำนวน
อจท.
หลักสูตร 2551
79
ปรับปรุง 2560
Oxford
Oxford
อจท.

หลักสูตร 2551

79
79
25

พว.

หลักสูตร 2551

84

พว.

หลักสูตร 2551

84

พว.

หลักสูตร 2551

84

สสวท.
ลาดพร้าว
สสวท.
ลาดพร้าว
อจท.

หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560
หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560
หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560

84

อจท.

หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560

84

84
84

ที่
ชื่อหนังสือ
47 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
48 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
ประวัติศาสตร์
49 หนังสือ Let's go
50 แบบฝึกหัด Let's go
51 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
52 หนังสือรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและพล
ศึกษา

ชั้น
ป.3

53 หนังสือเรียนดนตรี-นาฎศิลป์

ป.3

54 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที
55 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลานา
56 แบบฝึกหัดทักษะภาษา วิชาภาษาไทย
ชุดทักษะชีวิต
57 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
คณิตศาสตร์ เล่ม 1
58 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
คณิตศาสตร์ เล่ม 2
59 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ เล่ม 1

ป.4

60 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ เล่ม 2

ป.3
ป.3
ป.3
ป.3

ผู้แต่ง
เอกรินทร์
สี่มหาศาล
วุฒิชัย มูล
ศิลป์

ป.4

อรัญญา
และคณะ
ชูชาติ รอด
ถาวร และ
ภาสกร บุญ
นิยม
เอกรินทร์
สี่มหาศาล
กระทรวง
ศึกษาธิการ
กระทรวง
ศึกษาธิการ
กระทรวง
ศึกษาธิการ
สสวท.

ป.4

สสวท.

ป.4

ดร.เพ็ญพักตร์
ภู่ศิลป์ และ ดร.
พลอยทราย โอ
ฮาม่า

ป.4

ดร.เพ็ญพักตร์
ภู่ศิลป์ และ ดร.
พลอยทราย โอ
ฮาม่า

ป.3

ป.4
ป.4

สำนักพิมพ์
หลักสูตร
จำนวน
อจท.
หลักสูตร 2551
84
ปรับปรุง 2560
อจท.
หลักสูตร 2551
84
ปรับปรุง 2560
Oxford
84
Oxford
84
อจท.
หลักสูตร 2551
25
อจท.

หลักสูตร 2551

25

อจท.

หลักสูตร 2551

25

สกสค.
ลาดพร้าว
สกสค.
ลาดพร้าว
สกสค.
ลาดพร้าว
สสวท.
ลาดพร้าว
สสวท.
ลาดพร้าว
อจท.

หลักสูตร 2551

99

หลักสูตร 2551

99

หลักสูตร 2551

99

หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560
หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560
หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560

99

อจท.

หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560

99

99
99

ที่
ชื่อหนังสือ
61 หนังสือเรียนสังคมศึกษา (4สาระ)

ชั้น
ป.4

62 หนังสือเรียนประวัติศาสตร์

ป.4

63 หนังสือ Let's go
64 แบบฝึกหัด Let's go
65 New Active English

ป.4
ป.4
ป.4

66 หนังสือเรียนเทคโนโลยี (วิทยาการ
คานวณ)

ป.4

67 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
68 หนังสือรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและ
พลศึกษา

ป.4

69 หนังสือเรียนดนตรี-นาฎศิลป์

ป.4

70 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ชุดภาษา
เพื่อชีวิต ภาษาพาที
71 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลานา
72 แบบฝึกหัดทักษะภาษา วิชาภาษาไทยชุด
ทักษะชีวิต
73 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์
เล่ม 1

ป.5

ป.4

ป.5
ป.5
ป.5

ผู้แต่ง
วิริยะ
และคณะ
วุฒิชัย
มูลศิลป์

สำนักพิมพ์
หลักสูตร
จำนวน
อจท.
หลักสูตร 2551
99
ปรับปรุง 2560
อจท.
หลักสูตร 2551
99
ปรับปรุง 2560
Oxford
99
Oxford
99
ดร.สามารถ
อจท.
หลักสูตร 2551
20
สัมพันธา
รักษ์, อาจิณ
มารี
ประสิทธิ์
ณัฐภัทร
อจท.
หลักสูตร 2551
35
แก้วรัตน
ปรับปรุง 2560
ภัทร์
อรัญญา
อจท.
หลักสูตร 2551
35
และคณะ
ชูชาติ รอด
อจท.
หลักสูตร 2551
35
ถาวร และ
ภาสกร บุญ
นิยม
เอกรินทร์
อจท.
หลักสูตร 2551
35
สี่มหาศาล
กระทรวง
สกสค.
หลักสูตร 2551 106
ศึกษาธิการ ลาดพร้าว
กระทรวง
สกสค.
หลักสูตร 2551 106
ศึกษาธิการ ลาดพร้าว
กระทรวง
สกสค.
หลักสูตร 2551 106
ศึกษาธิการ ลาดพร้าว
สสวท.
สสวท.
หลักสูตร 2551 106
ลาดพร้าว ปรับปรุง 2560

ที่
ชื่อหนังสือ
ชั้น
ผู้แต่ง
สำนักพิมพ์
74 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.5
สสวท.
สสวท.
เล่ม 2
ลาดพร้าว
75 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน
ป.5 ดร.เพ็ญพักตร์
อจท.
ภู่ศิลป์ และ
วิทยาศาสตร์ เล่ม 1
76 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ เล่ม 2

ดร.พลอย
ทราย โอฮาม่า
ป.5 ดร.เพ็ญพักตร์
ภู่ศิลป์ และ
ดร.พลอย
ทราย โอฮาม่า

หลักสูตร
จำนวน
หลักสูตร 2551 106
ปรับปรุง 2560
หลักสูตร 2551 106
ปรับปรุง 2560

อจท.

หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560

106

77 หนังสือเรียนสังคมศึกษา (4สาระ)

ป.5

อจท.

106

78 หนังสือเรียนประวัติศาสตร์

ป.5

หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560
หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560

79 หนังสือ Let's go
80 แบบฝึกหัด Let's go
81 New Active English

ป.5
ป.5
ป.5 ดร.สามารถ
สัมพันธา
รักษ์, อาจิณ
มารี
ประสิทธิ์
ป.5 ณัฐภัทร
แก้วรัตน
ภัทร์
ป.5 อรัญญา
ฤกษ์งาม
และคณะ
ป.5 ชูชาติ รอด
ถาวร และ
ภาสกร บุญ
นิยม

82 หนังสือเรียนเทคโนโลยี (วิทยาการ
คานวณ)
83 หนังสือเรียนรู้พื้นฐานการงานอาชีพ

84 หนังสือรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและ
พลศึกษา

วิริยะ
และคณะ
วุฒิชัย มูล
ศิลป์

อจท.
Oxford
Oxford
อจท.

หลักสูตร 2551

106
106
106
25

อจท.

หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560

35

อจท.

หลักสูตร 2551

35

อจท.

หลักสูตร 2551

35

ที่ ชื่อหนังสือ
85 หนังสือเรียนดนตรี-นาฎศิลป์

ชั้น
ป.5

86 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที
87 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลานา
88 แบบฝึกหัดทักษะภาษา วิชาภาษาไทย

ป.6

89 แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน
คณิตศาสตร์ เล่ม 1
90 แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน
คณิตศาสตร์ เล่ม 2
91 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ เล่ม 1

ป.6

ผู้แต่ง
เอกรินทร์
สี่มหาศาล
กระทรวง
ศึกษาธิการ
กระทรวง
ศึกษาธิการ
กระทรวง
ศึกษาธิการ
สสวท.

ป.6

สสวท.

92 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ เล่ม 2
93 หนังสือเรียนสังคมศึกษา (4สาระ)
94 หนังสือเรียนประวัติศาสตร์
95 หนังสือ Let's go
96 แบบฝึกหัด Let's go
97 New Active English

ป.6
ป.6

ป.6 ดร.เพ็ญพักตร์
ภู่ศิลป์ และ
ดร.พลอย
ทราย โอฮาม่า
ป.6 ดร.เพ็ญพักตร์
ภู่ศิลป์ และ
ดร.พลอย
ทราย โอฮาม่า

ป.6 วิริยะ และ
คณะ
ป.6 วุฒิชัย มูล
ศิลป์
ป.6 Oxford
ป.6 Oxford
ป.6 ดร.สามารถ
สัมพันธา
รักษ์, อาจิณ
มารี
ประสิทธิ์

สำนักพิมพ์
หลักสูตร
จำนวน
อจท.
หลักสูตร 2551
35
สกสค.
ลาดพร้าว
สกสค.
ลาดพร้าว
สกสค.
ลาดพร้าว
สสวท.
ลาดพร้าว
สสวท.
ลาดพร้าว
อจท.

หลักสูตร 2551

117

หลักสูตร 2551

117

หลักสูตร 2551

117

หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560
หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560
หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560

117

อจท.

หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560

117

อจท.

หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560
หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560

117

อจท.
Oxford
Oxford
อจท.

หลักสูตร 2551

117
117

117
117
117
30

ที่
ชือ่ หนังสือ
98 หนังสือเรียนเทคโนโลยี (วิทยาการ
คานวณ)

ชั้น
ป.6

99 หนังสือเรียนรู้พื้นฐานการงานอาชีพ

ป.6

100 หนังสือรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและ
พลศึกษา

ป.6

101 หนังสือเรียนดนตรี-นาฎศิลป์

ป.6

102 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
วิวิธภาษา
103 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
วรรณคดีวิจักษ์
104 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย
105 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด
เสริมสร้างคุณธรรม/จริยธรรม เล่ม 1
คณิตศาสตร์

ม.1

106 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด
เสริมสร้างคุณธรรม/จริยธรรม เล่ม 2
คณิตศาสตร์

ม.1

ม.1
ม.1
ม.1

ผู้แต่ง
สำนักพิมพ์
ณัฐภัทร
อจท.
แก้วรัตน
ภัทร์
อรัญญา
อจท.
ฤกษ์งาม
และคณะ
ชูชาติ รอด
อจท.
ถาวร และ
ภาสกร บุญ
นิยม
เอกรินทร์
อจท.
สี่มหาศาล
กระทรวง
สกสค.
ศึกษาธิการ ลาดพร้าว
กระทรวง
สกสค.
ศึกษาธิการ ลาดพร้าว
นาวินี
วพ.
ศาสตราจาร
พว.
ย์กิตติคุณ
ดร.ยุพิน
พิพิธกุล
และรศ.ดร.
สิริพร ทิพย์
คง
ศาสตราจาร
พว.
ย์กิตติคุณ
ดร.ยุพิน
พิพิธกุล
และรศ.ดร.
สิริพร ทิพย์
คง

หลักสูตร
จำนวน
หลักสูตร 2551
35
ปรับปรุง 2560
หลักสูตร 2551

35

หลักสูตร 2551

35

หลักสูตร 2551

35

หลักสูตร 2551

110

หลักสูตร 2551

110

หลักสูตร 2551
หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560

110
110

หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560

110

ที่
ชื่อหนังสือ
ชั้น
ผู้แต่ง
สำนักพิมพ์
107 หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1 สุธารี คาจัน
อจท.
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรี, ภคพร
เล่ม 1
จิตตรีขันธ์
108 หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1 สุธารี คาจีน
อจท.
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
ศรี, ภคพร
จิตตรีขันธ์
109 หนังสือเรียนเทคโนโลยี (วิทยาการ
ม.1 ณัฎฐ์ โอธนา
อจท.
คานวณ)
ทรัพย์ และ
คณะ
110 หนังสือเรียนสังคมศึกษา
ม.1 ดร.ดารง
อจท.
ฐานดี
111 หนังสือเรียนพุทธศาสนา
ม.1 วิทย์ วิศท
อจท.
เวทย์
112 หนังสือเรียนประวัติศาสตร์
ม.1 ณรงค์ พ่วง
อจท.
พิศ
113 หนังสือ New World
ม.1
ทวพ.
114 แบบฝึกหัด New World
ม.1
ทวพ.
115 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
ม.2 กระทรวง
สกสค.
วิวิธภาษา
ศึกษาธิการ ลาดพร้าว
116 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
ม.2 กระทรวง
สกสค.
วรรณคดีวิจักษ์
ศึกษาธิการ ลาดพร้าว
117 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย
ม.2
วพ.
118 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด
ม.2 ศาสตราจารย์
พว.
กิตติคณ
ุ
เสริมสร้างคุณธรรม/จริยธรรม เล่ม 1
ดร.ยุพิน พิพิธ
คณิตศาสตร์

หลักสูตร
จำนวน
หลักสูตร 2551 110
ปรับปรุง 2560

119 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด
เสริมสร้างคุณธรรม/จริยธรรม เล่ม 2
คณิตศาสตร์

หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560

110

หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560

40

หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560
หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560
หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560

110
110
110

หลักสูตร 2551

110
110
103

หลักสูตร 2551

103

หลักสูตร 2551
หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560

103
103

หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560

103

กุล และรศ
ดร.สิริพร
ทิพย์คง

ม.2

ศาสตราจารย์
กิตติคุณ
ดร.ยุพิน พิพธิ
กุล และรศ.ดร.
สิริพร ทิพย์คง

พว.

ที่
ชื่อหนังสือ
120 หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เล่ม 1
121 หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เล่ม 2
122 หนังสือเรียนสังคมศึกษา

ชั้น
ผู้แต่ง
สำนักพิมพ์
ม.2 สุธารี คาจัน
อจท.
ศรี, ภคพร
จิตตรีขันธ์
ม.2 สุธารี คาจัน
อจท.
ศรี, ภคพร
จิตตรีขันธ์
ม.2 ดร.ดารง
อจท.
ฐานดี

หลักสูตร
จำนวน
หลักสูตร 2551 103
ปรับปรุง 2560

123 หนังสือเรียนพุทธศาสนา

ม.2

124 หนังสือเรียนประวัติศาสตร์

ม.2

125 หนังสือ New World
126 แบบฝึกหัด New World
127 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
วิวิธภาษา
128 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
วรรณคดีวิจักษ์
129 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย
130 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด
เสริมสร้างคุณธรรม/จริยธรรม เล่ม 1
คณิตศาสตร์

ม.2
ม.2
ม.3

131 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด
เสริมสร้างคุณธรรม/จริยธรรม เล่ม 2
คณิตศาสตร์

วิทย์
วิศทเวทย์
ณรงค์
พ่วงพิศ

กระทรวง
ศึกษาธิการ
ม.3 กระทรวง
ศึกษาธิการ
ม.3 รศ.จิตต์นิภา
ม.3 ศาสตราจารย์
กิตติคณ
ุ
ดร.ยุพิน พิพิธ
กุล และรศ.
ดร.สิริพร
ทิพย์คง
ม.3 ศาสตราจารย์
กิตติคณ
ุ
ดร.ยุพิน พิพิธ
กุล และรศ.
ดร.สิริพร
ทิพย์คง

อจท.
อจท.
ทวพ.
ทวพ.
สกสค.
ลาดพร้าว
สกสค.
ลาดพร้าว
วพ.
พว.

พว.

หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560

103

หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560

103

หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560
หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560

103
103

หลักสูตร 2551

103
103
77

หลักสูตร 2551

77

หลักสูตร 2551
หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560

77
77

หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560

77

ที่
ชื่อหนังสือ
ชัน้
ผู้แต่ง
สำนักพิมพ์
132 หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.3 สุธารี คาจัน
อจท.
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
ศรี, ภคพร
จิตตรีขันธ์
133 หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.3 สุธารี คาจัน
อจท.
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
ศรี, ภคพร
จิตตรีขันธ์
134 หนังสือเรียนสังคมศึกษา
ม.3 กระมลทอง
อจท.
ธรรมชาติ

135 หนังสือเรียนพุทธศาสนา
136 หนังสือเรียนประวัติศาสตร์
137 หนังสือ New World
138 แบบฝึกหัด New World

ม.3

วิทย์ วิศท
เวทย์
ม.3 ณรงค์ พ่วง
พิศ
ม.3
ม.3

อจท.
อจท.

หลักสูตร
จำนวน
หลักสูตร 2551
77
ปรับปรุง 2560
หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560

77

หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560
หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560
หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560

77

ทวพ.
ทวพ.

4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกรอกข้อความในช่องต่าง ๆ ของแบบใบยื่นเสนอประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- Bidding) ให้ครบถ้วนทุกช่อง มิฉะนั้นทางโรงเรียนฯ สงวนสิทธิ์จะไม่พิจารณา
ให้เป็นผู้มีสิทธิ์เสนอราคา และในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โรงเรียนฯ จะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา ด้วยราคาต่าสุด
4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องระบุชื่อหนังสือและชื่อผู้แต่ง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
5. ระยะการดาเนินการ
ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2564
6. ระยะเวลาและสถานที่ส่งมอบ
กาหนดส่งมอบภายใน 15 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายโดยกาหนดการส่งมอบ 1 งวด
และ
ส่งมอบหนังสือเรียน จานวน 138 รายการ ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
7. วงเงินงบประมาณ
งบเงินสนับสนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ค่าจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด เป็นเงิน 672,176 บาท
(หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) คณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)
พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของบทางราชการเห็นควรใช้ราคากลางเป็นราคาเริ่มต้นในการประมูล

77
77
77
77

8. ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
สถานที่ติดต่อ : โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ถนนยมราช ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-242309/044-248426

ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย
ในกำรซื้อที่มิใช่งำนก่อสร้ำง
1. ชื่อโครงกำร
2.
3.

4.

5.
6.

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาชั้น
พื้นฐาน
หน่วยงำนเจ้ำโครงกำร โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 672,176 บาท
(หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)
วันที่กำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ณ 16 เมษายน 2564
กาหนดราคากลาง โดยเป็นราคาที่ได้สืบราคาจากท้องตลาดที่ผู้ประกอบกิจการเสนอราคาอย่างน้อย 3
ร้าน สาหรับซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 138 รายการ
เป็นเงิน 672,176 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)
แหล่งที่มำของรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง)
พิจารณาจากราคาที่ได้สืบราคาจากท้องตลาด
รำยชื่อคณะกรรมกำรสืบหำรำคำกลำง
7.1 นางศศิธร ดับใหม่
ประธานกรรมการ
7.2 นางสาวมณีรัตน์ ชุ่มขุนทด
กรรมการ
7.3 นางสุกานดา สารรัตน์
กรรมการ
7.4 นางสาวศิวาการ บารุงเกาะ
กรรมการและเลขานุการ

