
 
ประกาศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
----------------------------------------------------------------------- 

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดทำแผนการจัดซื ้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  
ณ สถานทีป่ิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น 
  โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ ๒๕๖5 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 
 

 ประกาศ ณ วันที่  28 มีนาคม 2565 
 
 
 
 
                      ว่าที่ ร.ต. 

                 (อนุวัฒน์  ฉินสูงเนิน) 
     ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) (M65030021799) ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

ลำดับ
ที ่
 

รหัสแผนจัดซื้อจัด
จ้าง 

 

ชื่อโครงการ 
 

งบประมาณ
โครงการ 
(บาท) 

 

คาดว่าจะ 
ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี) 

๑ P๖๕๐๓๐๐๓๐๙๙๓ หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชา
พ้ืนฐาน ประจำประการศึกษา 2565 

697,782.00 ๐3/๒๕๖5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนและ
แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา
กลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙๗ ,๗๘๒.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ด
ร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 
    

หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ(๕๕.๑๐.๑๕.๐๙ ) จำนวน ๑๔๒   รายการ 
 
   ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 

ชั ่วคราว เนื ่องจากเป็นผู ้ที ่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ้ประกอบการตามระเบียบที่
ร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที ่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลาง 

5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียน 
เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 



 
9. ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
11. ต้องเป็นผู้ค้าขายหนังสือเรียนโดยตรง 

 
   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
   ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
   ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ymr.ac.th หรอื
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๒๔-๒๓๐๙ ในวันและเวลาราชการ 
  
  ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร
ส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 
 
 
 
 
 
 

http://www.ymr.ac.th/


 
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที่  ๑/๒๕๖๕ 
การซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ตามประกาศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 
ลงวันที่  ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 
                  โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "โรงเรียน" มีความประสงค์จะประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 
 หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ(๕๕.๑๐.๑๕.๐๙ ) จำนวน ๑๔๒   รายการ 
 
พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทั่วไป 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ำประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 



                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้ง
งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗    เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว 
                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ 
โรงเรียน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                          ๒.๑๐  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                                  กรณีท่ีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
ข้อตกลงฯจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา
ของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอ่ืนทุกราย 
                                  กรณีท่ีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก
กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ียื่นข้อเสนอ 
                                  สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 
                          ๒.๑๑  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)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 



                                           (ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้
ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อม
ทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   หนังสือรับรองผลงานการขาย ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
                                           (๔.๒)   สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 
                                           (๔.๓)   สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 
๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบ
หนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ
อำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 
๔.๔ 
                                   (๓)    รายการพิจารณาที่ ๑ หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ  
                                           (๓.๑)    สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) (ถ้ามี) 
                                           (๓.๒)    สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี) 
                                   (๔)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 



                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 
๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอ
ราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน 
ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 
๒๘๑ - ๒๘๓ ถนนยมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา
โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก โรงเรียน ให้ส่งมอบพัสดุ 
                          ๔.๔     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด จะต้องมีรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะตาม TOR ไปพร้อมการเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ โรงเรียน
จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                   สำหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๑ วัน 
                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน ๑๔๒ รายการ และหรือ
รายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ โรงเรียน กำหนด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา 
(ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตาม
แบบในข้อ ๑.๖(๒) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕  ระหว่าง
เวลา 09.00 น.  ถึง 12.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 
                ทั้งนี้ โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือ
หรือไม่ใช้แล้ว โรงเรียนจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ 



                          ๔.๖     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๗     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาใน
การเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) 
เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่ โรงเรียน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้
ยื่นข้อเสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และโรงเรียน จะพิจารณาลงโทษผู้
ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ โรงเรียน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มี
การกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ โรงเรียน 
                          ๔.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา ที่กำหนด 
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 



                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โรงเรียนจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โรงเรียน จะ
พิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีโรงเรียนกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
                          ๕.๔     โรงเรียนสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ใน
กรณีดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียน 
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียนมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริง
เพ่ิมเติมได้ โรงเรียน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง 
                          ๕.๖     โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ี
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ โรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรียน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม 
หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 



                               ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ
สามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ 
โรงเรียน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากโรงเรียน 
                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญาโรงเรียนอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือท่ีได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดใน
การเสนอราคา 
                          ๕.๘     หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้
ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดย
จัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอราย
อ่ืนไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย 
                                    ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs 
                          ๕.๙     หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติ
ไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้
หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว 
                                    ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
                 ๖.     การทำสัญญาซื้อขาย 
                          ๖.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อโรงเรียนจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน
การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                          ๖.๒     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือโรงเรียนเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรอืทำข้อตกลงเป็น
หนังสือ กับโรงเรียนภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงิน
เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 



                          (๑)     เงินสด 
                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือด
ราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ 
                          (๓)     หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่
คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกำหนด 
                          (๔)     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งโรงเรียน ได้รับ
มอบไว้แล้ว 
                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          โรงเรียน จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และโรงเรียน ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 
                 ๘.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือ
ข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
                 ๙.    การรับประกันความชำรุดบกพร่อง 
                          ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า     ๗ วัน  นับถัดจากวันที่ โรงเรียน ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อโรงเรียนได้รับอนุมัติแล้ว เงื่อนไขการ
จ่ายเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนจะจ่ายก็ต่อเมื่อโรงเรียนได้รับจัดสรรเข้า
บัญชีรายได้สถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อย 



                          ๑๐.๒   เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและ
ของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรม
เจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็น
หนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ โรงเรียนจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้
ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือ
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ
แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของโรงเรียน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 
                          ๑๐.๖   โรงเรียนอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากโรงเรียนไม่ได้ 
                                   (๑)    โรงเรียนไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่
เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป 
                                   (๒)    มีการกระทำท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดใน
การเสนอราคา 
                                   (๓)    การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 



                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑๑.    การปฏบิัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                             ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด 
                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                             โรงเรยีน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                             ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรือทำสัญญากับโรงเรียน ไว้ชั่วคราว 
 
 

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน 
 ประจำปีการศึกษา 2565 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับชั้นอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา 

 
ด้วยโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) มีความประสงค์จะซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชา

พื้นฐานด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้แก่โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) จำนวน 
142 รายการ  
ซึ่งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่รายละเอียดสาระสำคัญของ
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ความเป็นมา 

โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
วงเงินค่าหนังสือเรียนตามเกณฑ์ 
2. วัตถุประสงค ์

เพื่อจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ของโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

3.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Bidding : e- Bidding) 

3.2  เป็นผู้มีอาชีพขายวัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว จะต้องมีผลงานในวงเงินสัญญาไม่น้อยกว่า
จำนวน 

ร้อยละ 50 ของวงเงินจัดซื้อครั้งนี้ และต้องเป็นสัญญาซื้อขายวัสดุประเภทที่ระบุในประกาศประกวดราคาครั้ง
นี้ ซึ่งทำข้ึนในปี พ.ศ.2565 เท่านั้น โดยคู่สัญญาต้องทำกับหน่วยงานภาครัฐ 

3.3  ต้องมีหนังสือรับรองผลงานการขายประเภทเดียวกันกับการประกวดราคาซื้อครั้งนี้ ซึ่งออกโดย 
หน่วยงานภาครัฐ โดยหนังสือรับรองดังกล่าวเป็นการรับรองผลงานใบปี พ.ศ.2564 

3.4  ผู้มีอาชีพขายวัสดุดังกล่าว จะต้องแสดงเอกสารรับรองเป็นร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหนังสือ
แบบเรียน 

ขององค์การค้า สกสค. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากองค์การค้า สกสค. ในปี 2565 
3.5  ผู้มีอาชีพขายวัสดุดังกล่าว ต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายหนังสือแบบเรียน จาก 

สำนักพิมพ์ผู้ผลิต, ผู้จัดจำหน่าย ในปีการศึกษา 2565 พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน 
3.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ

ได ้
แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

3.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคา 
ให้แก่โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 

3.8  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 



เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
3.9  ต้องเป็นผู ้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

หลักเกณฑ์ 
และวิธีการจัดทำและแสดงรายบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 
2554 ดังนี้ 

3.9.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ 

3.9.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement e-GP) ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
     3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอการจัดซื้อหนังสือเรียนจะต้องส่งเอกสารตัวจริงที่แนบไฟล์ไปในระบบ E-GP พร้อม
ใส่ซองสีน้ำตาลปิดผนึกให้เรียบร้อย ส่งหนังสือและแบบฝึกหัดตามรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะรายการละ 1 
เล่ม จำนวน 142 รายการ ยื่นกับทางโรงเรียน ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. และจะ
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในวันที่ 8 เมษายน 2565 พร้อมเปิดเอกสารในระบบ E-GP 

4. รูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
   รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและขอบเขตของงาน Terms of Reference (TOR) การ
จัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 
2565 จำนวน 142 รายการ  แนบรายการหนังสือ ดังนี้ 
 
ที ่ ชั้น ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ หลักสูตร จำนวน 

(เล่ม) 
1 อ.1 แบบฝึกเตียมความพร้อม  

ฝึกลากเส้นลีลามือ 13 เส้นพ้ืนฐาน
พร้อมระบายสี 

- โลกหนังสือ - 50 

2 อ.1 เตรียมความพร้อม เด็กเก่ง รักเรียนชุด 
หัดคัดเขียนABC 

- วรรณาพับ
ลิชชิ่ง 

- 50 

3 อ.1 แบบฝึกเตรียมความพร้อม  
คนเก่ง หัดคัดเขียน ลากเส้นฝึกลีลามือ 
พร้อมระบายสี 

- โลกหนังสือ - 50 

4 อ.1 แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยคัดไทย
พยัญชนะ ก - ฮ พร้อมระบายสี 

- โลกหนังสือ - 50 

5 อ.1 เตรียมความพร้อม ก ข ค สนสนุก - เอ็ด-เทค - 50 
6 อ.1 คนเก่ง หัดคัดเขียน 123  

พร้อมระบายสี 
- โลกหนังสือ - 50 

7 อ.2 แบบฝึกทักษะ ชุดฝึกเขียน เรียนอ่าน 
คัดไทย 

อริสา โสภภา อจท. - 50 

8 อ.2 แบบฝึกทักษะ ชุดฝึกเขียน เรียนอ่าน 
คัดอังกฤษ 

อริสา โสภภา อจท. - 50 



ที ่ ชั้น ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ หลักสูตร จำนวน 
(เล่ม) 

9 อ.2 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ดร.ชบา พนัธุ์ศักดิ์,
ดร.อุไรวาส ปรีดีดิลก 

-  - 50 

10 อ.2 คณิตศาสตร์พัฒนา ดร.ชบา พนัธุ์ศักดิ์, 
ดร.อุไรวาส ปรีดีดิลก 

 -  - 50 

11 อ.2 เสริมประสบการณ์ 4 สาระ ชุด เก่งคิด 
เก่งสร้างสรรค์ เรียนรู้ตัวเด็ก 

ศูนย์พัฒนาสื่อ
ปฐมวัย 

 -  - 50 

12 อ.3 ชุดหนูเขียนเก่ง คัด ก.ไก่ เวิลด์คิดส์ เวิลด์คิดส์ - 63 
13 อ.3 ชุดหนูเขียนเก่ง คัดเลขอารบิก เวิลด์คิดส์ เวิลด์คิดส์ - 63 
14 อ.3 ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานการ

เรียนรู้ พัฒนาคณิตศาสตร์ เล่ม 5 
ผศ.ดร.ดารณี  
อุทัยรัตนกิจ 

พว. - 63 

15 อ.3 แบบฝึกหัดพัฒนาทักษะ  
คัดไทยหัวกลมตัวกลม เล่ม 6 

- สสร.   63 

16 อ.3 คนเก่ง หัดคัดเขียน คัดอังกฤษ ABC
ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก 

- โลกหนังสือ - 63 

17 อ.3 ฝึกเขียน เรียนรู้ภาษาอังกฤษ A-Z  
เล่ม 3 ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก 
พร้อมคำศัพท์ 

- โลกหนังสือ - 63 

18 ป.1 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย
ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาที 

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

สกสค.
ลาดพร้าว 

หลักสูตร 2551 90 

19 ป.1 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย 
ชุดภาษาเพ่ือชีวิต วรรณคดีลำนำ 

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

สกสค.
ลาดพร้าว 

หลักสูตร 2551 90 

20 ป.1 แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย
ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ทักษะภาษา เล่ม 1 

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

สกสค.
ลาดพร้าว 

หลักสูตร 2551 90 

21 ป.1 แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย
ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ทักษะภาษา เล่ม 2 

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

สกสค.
ลาดพร้าว 

หลักสูตร 2551 90 

22 ป.1 แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐาน 
คณิตศาสตร์ เล่ม 1 

สสวท. สกสค.
ลาดพร้าว 

หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

69 

23 ป.1 แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐาน 
คณิตศาสตร์ เล่ม 2 

สสวท. สกสค.
ลาดพร้าว 

หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

69 

24 ป.1 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1 

ดร.เพญ็พักตร์ ภูศ่ิลป์ 
และดร.พลอยทราย 

โอฮาม่า 

อจท. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

90 

25 ป.1 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2 

ดร.เพญ็พักตร์ ภูศ่ิลป์ 
และดร.พลอยทราย 

โอฮาม่า 

อจท. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

90 

       
       



       
ที ่ ชั้น ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ หลักสูตร จำนวน 

(เล่ม) 
26 ป.1 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการ
คำนวณ) 

มงคล ทะกอง อจท. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

25 

27 ป.1 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

วิริยะ บุญยะ
นิวาสน์ และคณะ 

อจท. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

90 

28 ป.1 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  
Let's Go  

Ritsuko Nakata  
และ คณะ 

Oxford หลักสูตร 2551  90 

29 ป.1 แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐาน Let's Go Ritsuko Nakata  
และ คณะ 

Oxford หลักสูตร 2551  90 

30 ป.2 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย
ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาที 

กระทรวงศึกษาธิการ สกสค.
ลาดพร้าว 

หลักสูตร 2551 99 

31 ป.2 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย 
ชุดภาษาเพ่ือชีวิต วรรณคดีลำนำ 

กระทรวงศึกษาธิการ สกสค.
ลาดพร้าว 

หลักสูตร 2551 99 

32 ป.2 แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย 
ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ทักษะภาษา 

กระทรวงศึกษาธิการ สกสค.
ลาดพร้าว 

หลักสูตร 2551 99 

33 ป.2 แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐาน 
คณิตศาสตร์ เล่ม 1 

สสวท. สกสค.
ลาดพร้าว 

หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

99 

34 ป.2 แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐาน 
คณิตศาสตร์ เล่ม 2 

สสวท. สกสค.
ลาดพร้าว 

หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

99 

35 ป.2 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1 

ดร.เพญ็พักตร์ ภูศ่ิลป์ 
และ ดร.พลอยทราย 

โอฮาม่า 

อจท. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

99 

36 ป.2 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2 

ดร.เพญ็พักตร์ ภูศ่ิลป์ 
และ ดร.พลอยทราย 

โอฮาม่า 

อจท. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

99 

37 ป.2 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

วิริยะ บุญยะ
นิวาสน์ และคณะ 

อจท. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

99 

38 ป.2 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน Let's Go  Ritsuko Nakata  
และ คณะ 

Oxford หลักสูตร 2551  99 

39 ป.2 แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐาน Let's Go Ritsuko Nakata  
และ คณะ 

Oxford หลักสูตร 2551  99 

40 ป.3 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย 
หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย 

อัชชา แสงอัสนีย ์
สมใจ บุญอุรพีภิญโญ 

พว. หลักสูตร 2551 77 

41 ป.3 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย 
วรรณคดีและวรรณกรรม 

อัชชา แสงอัสนีย ์
สมใจ บุญอุรพีภิญโญ 

พว. หลักสูตร 2551 77 

       



ที ่ ชั้น ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ หลักสูตร จำนวน 
(เล่ม) 

42 ป.3 แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย อัชชา แสงอัสนีย ์
สมใจ บุญอุรพีภิญโญ 

พว. หลักสูตร 2551 77 

43 ป.3 แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐาน 
คณิตศาสตร์ เล่ม 1 

สสวท. สกสค.
ลาดพร้าว 

หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

77 

44 ป.3 แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐาน 
คณิตศาสตร์ เล่ม 2 

สสวท. สกสค.
ลาดพร้าว 

หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

77 

45 ป.3 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1 

ดร.เพญ็พักตร์ ภูศ่ิลป์ 
และ ดร.พลอยทราย 

โอฮาม่า 

อจท. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

77 

46 ป.3 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2 

ดร.เพญ็พักตร์ ภูศ่ิลป์ 
และ ดร.พลอยทราย 

โอฮาม่า 

อจท. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

77 

47 ป.3 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการ
คำนวณ) 

อาทร นกแก้ว อจท. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

25 

48 ป.3 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

วิริยะ บุญยะ
นิวาสน์ และคณะ 

อจท. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

77 

49 ป.3 สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ดนตรี - นาฏศิลป์ 

เอกรินทร์ สี่
มหาศาล และคณะ 

อจท. หลักสูตร 2551  25 

50 ป.3 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน Let's Go  Ritsuko Nakata  
และ คณะ 

Oxford หลักสูตร 2551  77 

51 ป.3 แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐาน Let's Go Ritsuko Nakata  
และ คณะ 

Oxford หลักสูตร 2551  77 

52 ป.4 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย 
ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาที 

กระทรวงศึกษาธิการ สกสค.
ลาดพร้าว 

หลักสูตร 2551 78 

53 ป.4 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย 
ชุดภาษาเพ่ือชีวิต วรรณคดีลำนำ 

กระทรวงศึกษาธิการ สกสค.
ลาดพร้าว 

หลักสูตร 2551 78 

54 ป.4 แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย 
ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ทักษะภาษา 

กระทรวงศึกษาธิการ สกสค.
ลาดพร้าว 

หลักสูตร 2551 78 

55 ป.4 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 
คณิตศาสตร์ เล่ม 1 

สสวท. สกสค.
ลาดพร้าว 

หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

78 

56 ป.4 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 
คณิตศาสตร์ เล่ม 2 

สสวท. สกสค.
ลาดพร้าว 

หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

78 

57 ป.4 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1 

ดร.เพญ็พักตร์ ภูศ่ิลป์ 
และ ดร.พลอยทราย 

โอฮาม่า 

อจท. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

78 

       
       



ที ่ ชั้น ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ หลักสูตร จำนวน 
(เล่ม) 

58 ป.4 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2 

ดร.เพญ็พักตร์ ภูศ่ิลป์ 
และ ดร.พลอยทราย 

โอฮาม่า 

อจท. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

78 

59 ป.4 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการ
คำนวณ) 

ณัฐภัทร แก้วรัตน
ภัทร์ 

อจท. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

25 

60 ป.4 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

วิริยะ บุญยะ
นิวาสน์ และคณะ 

อจท. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

78 

61 ป.4 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
ประวัติศาสตร์ 

วุฒิชัย มูลศิลป ์ อจท. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

78 

62 ป.4 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษา
และพลศึกษา 

ชูชาติ รอดถาวร และ
นายภาสกร บุญนิยม 

อจท. หลักสูตร 2551  25 

63 ป.4 สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ดนตรี - นาฏศิลป์ 

เอกรินทร์ สี่
มหาศาล และคณะ 

อจท. หลักสูตร 2551  25 

64 ป.4 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 
การงานอาชีพ 

อรัญญา ฤกษ์งาม 
และคณะ 

อจท. หลักสูตร 2551  25 

65 ป.4 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน Let's Go  Ritsuko Nakata  
และ คณะ 

Oxford หลักสูตร 2551  78 

66 ป.4 แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐาน Let's Go Ritsuko Nakata  
และ คณะ 

Oxford หลักสูตร 2551  78 

67 ป.5 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย 
หลักภาษาและการใช้ภาษา 

ขันธ์ชัย-สิริพัชร ์ อักษรเจริญ
ทัศน์ 

หลักสูตร 2551 93 

68 ป.5 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย 
วรรณคดีและวรรณกรรม ป.5 

ขันธ์ชัย-สิริพัชร ์ อจท. หลักสูตร 2551 93 

69 ป.5 แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย ขันธ์ชัย-สิริพัชร ์ อจท. หลักสูตร 2551 93 
70 ป.5 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 

คณิตศาสตร์ เล่ม 1 
สสวท. สกสค.

ลาดพร้าว 
หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

93 

71 ป.5 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 
คณิตศาสตร์ เล่ม 2 

สสวท. สกสค.
ลาดพร้าว 

หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

93 

72 ป.5 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1 

ดร.เพญ็พักตร์ ภูศ่ิลป์ 
และ ดร.พลอยทราย 

โอฮาม่า 

อจท. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

93 

73 ป.5 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2 

ดร.เพญ็พักตร์ ภูศ่ิลป์ 
และ ดร.พลอยทราย 

โอฮาม่า 

อจท. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

93 

74 ป.5 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการ
คำนวณ) 

ณัฐภัทร แก้วรัตน
ภัทร์ 

อจท. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

30 



ที ่ ชั้น ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ หลักสูตร จำนวน 
(เล่ม) 

75 ป.5 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

วิริยะ บุญยะ
นิวาสน์ และคณะ 

อจท. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

93 

76 ป.5 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
ประวัติศาสตร์ 

วุฒิชัย มูลศิลป ์ อจท. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

93 

77 ป.5 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชูชาติ รอดถาวร และ
นายภาสกร บุญนิยม 

อจท. หลักสูตร 2551  30 

78 ป.5 สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ดนตรี - นาฏศิลป์ 

เอกรินทร์ สี่มหาศาล 
และคณะ 

อจท. หลักสูตร 2551  30 

79 ป.5 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 
การงานอาชีพ 

อรัญญา ฤกษ์งาม 
และคณะ 

อจท. หลักสูตร 2551  30 

80 ป.5 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน Let's Go  Ritsuko Nakata  
และคณะ 

Oxford หลักสูตร 2551  93 

81 ป.5 แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐาน Let's Go Ritsuko Nakata  
และคณะ 

Oxford หลักสูตร 2551  93 

82 ป.5 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  
New Active English 

ดร.สามารถ สัม
พันธารักษ์, อาจิณ 

มารีประสิทธิ์ 

อจท. หลักสูตร 2551  35 

83 ป.6 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย 
ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาที 

กระทรวงศึกษาธิการ สกสค.
ลาดพร้าว 

หลักสูตร 2551 98 

84 ป.6 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย 
ชุดภาษาเพ่ือชีวิต วรรณคดีลำนำ 

กระทรวงศึกษาธิการ สกสค.
ลาดพร้าว 

หลักสูตร 2551 98 

85 ป.6 แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย 
ชุด ภาษาเพ่ือชีวิต ทักษะภาษา 

กระทรวงศึกษาธิการ สกสค.
ลาดพร้าว 

หลักสูตร 2551 98 

86 ป.6 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 
คณิตศาสตร์ เล่ม 1 

สสวท. สกสค.
ลาดพร้าว 

หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

98 

87 ป.6 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 
คณิตศาสตร์ เล่ม 2 

สสวท. สกสค.
ลาดพร้าว 

หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

98 

88 ป.6 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1 

ดร.เพญ็พักตร์ ภูศ่ิลป์ 
และ ดร.พลอยทราย 

โอฮาม่า 

อจท. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

98 

89 ป.6 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2 

ดร.เพญ็พักตร์ ภูศ่ิลป์ 
และ ดร.พลอยทราย 

โอฮาม่า 

อจท. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

98 

90 ป.6 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการ
คำนวณ) 

ณัฐภัทร แก้วรัตน
ภัทร์ 

อจท. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

35 

       



ที ่ ชั้น ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ หลักสูตร จำนวน 
(เล่ม) 

91 ป.6 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

วิริยะ บุญยะ
นิวาสน์ และคณะ 

อจท. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

98 

92 ป.6 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
ประวัติศาสตร์ 

วุฒิชัย มูลศิลป ์ อจท. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

98 

93 ป.6 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชูชาติ รอดถาวร และ
นายภาสกร บุญนิยม 

อจท. หลักสูตร 2551  35 

94 ป.6 สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ดนตรี - นาฏศิลป์ 

เอกรินทร์ สี่
มหาศาล และคณะ 

อจท. หลักสูตร 2551  35 

95 ป.6 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 
การงานอาชีพ 

อรัญญา ฤกษ์งาม 
และคณะ 

อจท. หลักสูตร 2551  35 

96 ป.6 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน Let's Go  Ritsuko Nakata  
และ คณะ 

Oxford หลักสูตร 2551  98 

97 ป.6 แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐาน Let's Go Ritsuko Nakata  
และ คณะ 

Oxford หลักสูตร 2551  98 

98 ป.6 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 
New Active English 

ดร.สามารถ สัม
พันธารักษ์, อาจิณ 

มารีประสิทธิ์ 

อจท. หลักสูตร 2551  39 

99 ม.1 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย 
วิวิธภาษา 

กระทรวงศึกษาธิการ สกสค.
ลาดพร้าว 

หลักสูตร2551 100 

100 ม.1 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย 
วรรณคดีวิจักษ์ 

กระทรวงศึกษาธิการ สกสค.
ลาดพร้าว 

หลักสูตร 2551 100 

101 ม.1 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย 
หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย 

นาวินี พว. หลักสูตร 2551 100 

102 ม.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด 
คณิตศาสตร์ เล่ม 1 

ศาสตราจารย์กิตตคิุณ 
ดร.ยุพิน พิพิธกุล และ

รองศาสตราจารย์  
ดร.สริิพร ทิพย์คง 

พว. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

100 

103 ม.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด 
คณิตศาสตร์ เล่ม 2 

ศาสตราจารย์กิตตคิุณ 
ดร.ยุพิน พิพิธกุล และ

รองศาสตราจารย์  
ดร.สริิพร ทิพย์คง 

พว. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

100 

104 ม.1 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1 

สุธารี คำจนีศรี และ 
ภคพร จิตตรีขันธ์ 

อจท. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

100 

105 ม.1 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2 

สุธารี คำจนีศรี และ 
ภคพร จิตตรีขันธ์ 

อจท. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

100 

106 ม.1 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานเทคโนโลยี 
(วิทยาการคำนวณ) 

ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ 
และคณะ 

อจท. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

40 



ที ่ ชั้น ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ หลักสูตร จำนวน 
(เล่ม) 

107 ม.1 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานเทคโนโลยี 
(การออกแบบและเทคโนโลยี) 

เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล อจท. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

40 

108 ม.1 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   

ดร.ดำรงค์ ฐานดี  
และคณะ  

อจท. หลักสูตร 2551 
ปรับปรุง 2560 

100 

109 ม.1 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
ประวัติศาสตร์ 

ณรงค์ พ่วงพิศ อจท. หลักสูตร 2551  100 

110 ม.1 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
พระพุทธศาสนา 

วิทย์ วิศทเวทย์ อจท. หลักสูตร 2551  100 

111 ม.1 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษา พรสุข หุ่นนิรันดร์  
และคณะ 

อจท. หลักสูตร 2551  40 

112 ม.1 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 
การงานอาชีพ 

เสาวนีย์ ประทีป
ทอง และคณะ 

พว. หลักสูตร 2551  40 

113 ม.1 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  
New World 1  

Manuel dos 
Santos 

ทวพ. หลักสูตร 2551  100 

114 ม.1 แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐาน  
New World 1  

Manuel dos 
Santos 

ทวพ. หลักสูตร 2551  100 

115 ม.2 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย 
วิวิธภาษา 

กระทรวงศึกษาธิการ สกสค.
ลาดพร้าว 

หลักสูตร 2551 112 

116 ม.2 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย 
วรรณคดีวิจักษ์ 

กระทรวงศึกษาธิการ สกสค.
ลาดพร้าว 

หลักสูตร 2551 112 

117 ม.2 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน หลัก
ภาษาและการใช้ภาษาไทย 

จิตต์นิภา ศรีไสย์  
และคณะ 

พว. หลักสูตร 2551 112 

118 ม.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด 
คณิตศาสตร์ เล่ม 1 

ศาสตราจารย์กิตตคิุณ 
ดร.ยุพิน พิพิธกุล และ 
รศ.ดร.สริิพร ทิพย์คง 

พว. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

112 

119 ม.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด 
คณิตศาสตร์ เล่ม 2 

ศาสตราจารย์กิตตคิุณ 
ดร.ยุพิน พิพิธกุล และ 
รศ.ดร.สริิพร ทิพย์คง 

พว. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

112 

120 ม.2 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1 

สุธารี คำจนีศรี และ 
ภคพร จิตตรีขันธ์ 

อจท. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

112 

121 ม.2 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2 

สุธารี คำจนีศรี และ 
ภคพร จิตตรีขันธ์ 

อจท. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

112 

122 ม.2 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ดร.ดำรงค์ ฐานดี  
และคณะ 

อจท. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

112 

123 ม.2 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
ประวัติศาสตร์ 

ณรงค์ พ่วงพิศ อจท. หลักสูตร 2551  112 

       



ที ่ ชั้น ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ หลักสูตร จำนวน 
(เล่ม) 

124 ม.2 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
พระพุทธศาสนา 

วิทย์ วิศทเวทย์ อจท. หลักสูตร 2551  112 

125 ม.2 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษา พรสุข หุ่นนิรันดร์  
และคณะ 

อจท. หลักสูตร 2551  40 

126 ม.2 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 
การงานอาชีพ 

เสาวนีย์ ประทีป
ทอง และคณะ 

พว. หลักสูตร 2551  40 

127 ม.2 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  
New World 2  

Manuel dos 
Santos 

ทวพ. หลักสูตร 2551  112 

128 ม.2 แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐาน New 
World 2 

Manuel dos 
Santos 

ทวพ. หลักสูตร 2551  112 

129 ม.3 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย 
วิวิธภาษา 

กระทรวงศึกษาธิการ สกสค.
ลาดพร้าว 

หลักสูตร 2551 96 

130 ม.3 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย 
วรรณคดีวิจักษ์ 

กระทรวงศึกษาธิการ สกสค.
ลาดพร้าว 

หลักสูตร 2551 96 

131 ม.3 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย 
หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย 

จิตต์นิภา ศรีไสย์  
และคณะ 

พว. หลักสูตร 2551 96 

132 ม.3 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด 
คณิตศาสตร์ เล่ม 1 

ศาสตราจารย์กิตตคิุณ 
ดร.ยุพิน พิพิธกุล และ

รองศาสตราจารย์  
ดร.สริิพร ทิพย์คง 

พว. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

83 

133 ม.3 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด 
คณิตศาสตร์ เล่ม 2 

ศาสตราจารย์กิตตคิุณ 
ดร.ยุพิน พิพิธกุล และ

รองศาสตราจารย์  
ดร.สริิพร ทิพย์คง 

พว. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

83 

134 ม.3 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1 

สุธารี คำจนีศรี และ 
ภคพร จิตตรีขันธ์ 

อจท. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

96 

135 ม.3 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2 

สุธารี คำจนีศรี และ 
ภคพร จิตตรีขันธ์ 

อจท. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

96 

136 ม.3 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ดร.ดำรงค์ ฐานดี  
และคณะ 

อจท. หลักสูตร 2551
ปรับปรุง 2560 

96 

137 ม.3 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
ประวัติศาสตร์ 

ณรงค์ พ่วงพิศ อจท. หลักสูตร 2551  96 

138 ม.3 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
พระพุทธศาสนา 

วิทย์ วิศทเวทย์ อจท. หลักสูตร 2551  96 

139 ม.3 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษา พรสุข หุ่นนิรันดร์  
และคณะ 

อจท. หลักสูตร 2551  40 

       



ที ่ ชั้น ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ หลักสูตร จำนวน 
(เล่ม) 

140 ม.3 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานการงาน
อาชีพ 

เสาวนีย์ ประทีป
ทอง และคณะ 

พว. หลักสูตร 2551  40 

141 ม.3 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  
New World 3 

Manuel dos 
Santos 

ทวพ. หลักสูตร 2551  96 

142 ม.3 แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐาน  
New World 3 

Manuel dos 
Santos 

ทวพ. หลักสูตร 2551  96 

4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกรอกข้อความในช่องต่าง ๆ  ของแบบใบยื่นเสนอประกวดราคาซื้อ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- Bidding) ให้ครบถ้วนทุกช่อง มิฉะนั้นทางโรงเรียนฯ สงวนสิทธิ์จะไม่
พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เสนอราคา และในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โรงเรียนฯ จะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา ด้วยราคาต่ำสุด 

4.2 โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเลือกซ้ือ งดซื้อ ยกเลิกการซื้อ หรือพิจารณาซื้อจากรายหนึ่งรายใด 
โดยไม่จำเป็นต้องซื้อจากผู้เสนอราคารายต่ำสุดเสมอไป ในกรณีเงื่อนไขไม่ตรงกับที่กำหนดไว้ใน TOR ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชน์ทางราชการเป็นสำคัญผลการพิจารณาของโรงเรียนถือเป็นที่สิ้นสุด 

4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องระบุชื่อหนังสือและชื่อผู้แต่ง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณา 
ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 

5. ระยะการดำเนินการ 
ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565 

6. ระยะเวลาและสถานที่ส่งมอบ 
กำหนดส่งมอบภายใน 15 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายโดยกำหนดการส่งมอบ 1 งวด  

และส่งมอบหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐาน จำนวน 142 รายการ ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราช
สามัคคี) 
7. วงเงินงบประมาณ 
  งบเงินสนับสนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565   
ค่าจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด เป็นเงิน  697,782 บาท (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสอง
บาทถ้วน) คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) พิจารณาแล้วเพ่ือประโยชน์ของบทางราชการเห็น
ควรใช้ราคากลางเป็นราคาเริ่มต้นในการประมูล 
8. ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม  

สถานที่ติดต่อ : โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ถนนยมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  
  จังหวัดนครราชสีมา 30000 

โทรศัพท ์: 044-242309  โทรสาร : 044-2484 
ลงช่ือ ว่าท่ี ร.ต.                  ประธานกรรมการ         

                                            (อนุวัฒน์  ฉินสูงเนิน)   
                                                                    ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)              


