ประกาศเทศบาลเมืองวังน้า้ เย็น
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง
ของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๓๖,๐๘๘.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหกพันแปด
สิบแปดบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562
จ้านวน
๑๘๓
รายการ
(๖๐.๑๐.๕๒.๐๒ )
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก้าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมืองวังน้้า
เย็น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.wangnamyen.net หรือ www.gprocurement.go.th
หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๗-๒๕๑๔๖๑ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 22

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวันชัย นารีรักษ์)
นายกเทศมนตรีเมืองวังน้้าเย็น
หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 1/2562
การซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ตามประกาศ เทศบาลเมืองวังน้า้ เย็น
ลงวันที่ 22 เมษายน ๒๕๖๒
เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562
จ้านวน
๑๘๓
รายการ
(๖๐.๑๐.๕๒.๐๒ )
พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะน้าและข้อก้าหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่ก้าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่ก้าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูย้ นื่ ข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก้าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล
เมืองวังน้้าเย็น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓. หลักฐานการยืน่ ข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้น ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนาบัตรประจ้าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส้าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองส้าเนา
ถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส้าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) ส้าเนาทะเบียนพาณิชย์ ส้าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(๔.๒) ส้าเนาบัตรประชาชน (ถ้ามี)
(๔.๓) ส้าเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด้าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖

(๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ้านาจให้บุคคลอื่นกระท้าการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อ้านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจ ทั้งนี้หาก
ผู้รับมอบอ้านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๓.๑) ส้าเนาทะเบียนพาณิชย์ ส้าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด้าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖
(๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท้าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส้าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้ง
ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในก้าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก้าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ให้ส่งมอบพัสดุ
๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ แบบ
หน้งสือเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลเมืองวังน้้าเย็นจะยึดไว้เป็นเอกสารของทาง
ราชการ
๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท้าเอกสารส้าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด้าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการ
กระท้าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
ก้าหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท้าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิใ์ นการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลเมืองวัง
น้้าเย็นจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น จะ
พิจารณาจาก ราคารวม
๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่เทศบาลเมืองวังน้้าเย็นก้าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่

สาระส้าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท้าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการ
ผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๕.๔ เทศบาลเมืองวังน้้าเย็นสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อน
ผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก้าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท้าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลเมืองวังน้้าเย็นมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ได้ เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท้าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง
๕.๖ เทศบาลเมืองวังน้้าเย็นทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ เทศบาลเมืองวังน้้าเย็นเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้
ว่าการยื่นข้อเสนอกระท้าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
อื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่้าสุด เสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด้าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท้าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถ
ด้าเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค้าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลเมืองวังน้้า
เย็น มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลเมืองวังน้้าเย็นอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระท้าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท้าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๖. การท้าสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันท้าการ นับแต่วันที่ท้าข้อตกลงซื้อเทศบาลเมืองวังน้้าเย็นจะพิจารณาจัดท้าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการ
ท้าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน

ภายใน ๕ วันท้าการ หรือเทศบาลเมืองวังน้้าเย็นเห็นว่าไม่สมควรจัดท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผูช้ นะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท้าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ
กับเทศบาลเมืองวังน้้าเย็นภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงิน
เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาลเมืองวังน้้าเย็นยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญา
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นช้าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท้าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท้าการ
(๓) หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก้าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก้าหนด
(๔) หนังสือค้้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก้าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งเทศบาลเมืองวังน้้า
เย็น ได้รับมอบไว้แล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตาม
สัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ
ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน
๙. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท้าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ท้าข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิใ์ นการยืน่ ข้อเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุส้าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจ้าปี พ.ศ.
๒๕๖๒
การลงนามในสัญญาจะกระท้าได้ ต่อเมื่อเทศบาลเมืองวังน้้าเย็นได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุ
จากเงินงบประมาณประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อเทศบาลเมืองวังน้้าเย็นได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อ
สิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและ

ของนั้นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลเมืองวังน้้าเย็นได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ
เป็นหนังสือภายในเวลาที่ก้าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลเมืองวังน้้าเย็นจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ เทศบาลเมืองวังน้้าเย็นสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก้าหนดในแบบ
สัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค้าวินิจฉัยของเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ค้าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ เทศบาลเมืองวังน้้าเย็นอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลเมืองวังน้้าเย็นไม่ได้
(๑) เทศบาลเมืองวังน้้าเย็นไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับ
จัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะท้าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระท้าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท้าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การท้าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลเมืองวังน้้า
เย็น หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในท้านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก้าหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการ
เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น สามารถน้าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อน้ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือท้าสัญญากับเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ไว้ชั่วคราว
เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น

22 เมษายน ๒๕๖๒

รายการหนังสือเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ที่

ชื่อหนังสือ

จานวนเล่ม

1 หนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาที

207

2 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีลานา

207

3 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง) เล่ม 1

207

4 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง) เล่ม 2

207

5 แบบฝึกหัดภาษาไทย เล่ม 1

207

6 แบบฝึกหัดภาษาไทย เล่ม 2

207

7 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ เล่ม 1

207

8 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ เล่ม 2

207

9 หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smile

207

10 หนังสือเรียนประวัติศาสตร์

207

11 หนังสือเรียนสังคมศึกษา

207

12 หนังสือเรียนวิทยาการคานวณ

207

ราคา

รายการหนังสือเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ที่

ชื่อหนังสือ

จานวนเล่ม

1 หนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาที

199

2 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีลานา

199

3 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 1

199

4 แบบฝึกหัดทักษะภาษา

199

5 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง) เล่ม 1

199

6 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง) เล่ม 2

199

7 หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smile

199

8 หนังสือเรียนวิทยาการคานวณ

199

9 หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ (มีแบบฝึกหัด)

199

ราคา

รายการหนังสือเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ที่

ชื่อหนังสือ

จานวนเล่ม

1 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์

193

2 หนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาที

193

3 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีลานา

193

4 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง) เล่ม 1

193

5 หนังสือเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

193

6 หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smile

193

7 หนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง

193

8 หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี

193

9 หนังงสือเรียนประวัติศาสตร์

193

10 หนังสือเรียนทัศนศิลป์

193

ราคา

รายการหนังสือเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ที่

ชื่อหนังสือ

จานวนเล่ม

1 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 1

181

2 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2

181

3 หนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาที

181

4 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีลานา

181

5 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง) เล่ม 1

181

6 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง) เล่ม 2

181

7 หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smile

181

8 หนังสือวิทยาการคานวณ

181

ราคา

รายการหนังสือเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่

ชื่อหนังสือ

จานวนเล่ม

1 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 1

196

2 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีลานา

196

3 หนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาที

196

4 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง) เล่ม 1

196

5 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง) เล่ม 2

196

6 หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smile

196

7 หนังสือเรียนสังคมศึกษา

196

8 หนังสือเรียนสุขศึกษา และพลศึกษา

196

9 หนังสือกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี

196

10 หนังสือเรียนประวัติศาสตร์

196

ราคา

รายการหนังสือเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่

ชื่อหนังสือ

จานวนเล่ม

1 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 1

149

2 หนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาที

149

3 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีลานา

149

4 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์

149

5 แบบฝึกหัดทักษะภาษา

149

6 หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี

149

7 หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smile

149

8 หนังสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา

149

9 หนังสือเรียนสังคมศึกษา

149

10 หนังสือเรียนประวัติศาสตร์

149

ราคา

รายการหนังสือเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่

ชื่อหนังสือ

จานวนเล่ม

1 หนังสือเรียนทัศนศิลป์

140

2 หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี

140

3 หนังสือเรียนประวัติศาสตร์

140

4 หนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย

140

5 หนังสือหน้าที่พลเมืองพื้นฐาน

140

6 หนังสือเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม

140

7 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม 1

140

8 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม 2

140

9 หนังสือเรียนพื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1

140

ราคา

รายการหนังสือเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่

ชื่อหนังสือ

จานวนเล่ม

1 หนังสือเรียนพื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1

133

2 หนังสือเรียนพื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 2

133

3 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม 1

133

4 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม 2

133

5 หนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย

133

6 หนังสือเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม

133

7 หนังสือหน้าที่พลเมืองพื้นฐาน

133

8 หนังสือเรียนประวัติศาสตร์

133

9 หนังสือเรียนเศรษฐศาสตร์

133

10 หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี

133

ราคา

รายการหนังสือเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่

ชื่อหนังสือ

จานวนเล่ม

1 หนังสือเรียนพื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1

126

2 หนังสือเรียนพื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 2

126

3 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม 1

126

4 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม 2

126

5 หนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย

126

6 หนังสือหน้าที่พลเมืองพื้นฐาน

126

7 หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา

126

8 หนังสือเรียนประวัติศาสตร์

126

9 หนังสือเรียนภูมิศาสตร์

126

10 หนังสือเรียนเศรษฐศาสตร์

126

11 หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี

126

12 หนังสือเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

126

13 หนังสือเรียนสุขศึกษา

126

ราคา

รายการหนังสือเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
ที่

ชื่อหนังสือ

จานวนเล่ม ราคา

1 หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ม.4 - 6

40

2 หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ม.4 - 6

40

3 หนังสือเรียนเคมี เล่ม 1 (หลักสูตรใหม่)

40

4 หนังสือเรียนเคมี เล่ม 2 (หลักสูตรใหม่)

40

5 หนังสือเรียนฟิสิกส์ เล่ม 1 (หลักสูตรใหม่)

40

6 หนังสือเรียนฟิสิกส์ เล่ม 2 (หลักสูตรใหม่)

40

7 หนังสือเรียนชีววิทยา เล่ม 1 (หลักสูตรใหม่)

40

8 หนังสือเรียนชีววิทยา เล่ม 2 (หลักสูตรใหม่)

40

9 หนังสือเรียนโลกดาราศาสตร์และอาวกาศ เล่ม 1 (หลักสูตรใหม่)

40

10 หนังสือเรียนโลกดาราศาสตร์และอาวกาศ เล่ม 2 (หลักสูตรใหม่)

40

11 หนังสือเรียนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เล่ม 1 (หลักสูตรใหม่)

40

12 หนังสือเรียนวิทยาการคานวณ ม.4 เล่ม 1

40

13 หนังสือเรียนวิทยาการออกแบบ ม.4 เล่ม 1

40

14 หนังสือเรียนพื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1

40

15 หนังสือเรียนพื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 2

40

16 หนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย

40

17 หนังสือเรียนวรรรณคดีและวรรณกรรม

40

รายการหนังสือเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์ - คานวณ
ที่

ชื่อหนังสือ

จานวนเล่ม

1 หนังสือเรียนพื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 1

29

2 หนังสือเรียนพื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 2

29

3 หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ม.4 - 6

29

4 หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ม. 4 - 6

29

5 หนังสือเรียนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เล่ม 1 (หลักสูตรใหม่)

29

6 หนังสือเรียนวิทยาการคานวณ ม.4 เล่ม 1

29

7 หนังสือเรียนวิทยาการออกแบบ ม.4 เล่ม 1

29

8 หนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย

29

9 หนังสือเรียนวรรรณคดีและวรรณกรรม

29

10 หนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง ม. 4 - 6

29

11 หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ม. 4 - 6

29

ราคา

รายการหนังสือเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
ที่

ชื่อหนังสือ

จานวนเล่ม ราคา

1 หนังสือเรียนพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม. 5

42

2 หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ม.5

42

3 หนังสือเรียนเคมี เล่ม 3 (หลักสูตรใหม่)

42

4 หนังสือเรียนเคมี เล่ม 4 (หลักสูตรใหม่)

42

5 หนังสือเรียนฟิสิกส์ เล่ม 3 (หลักสูตรใหม่)

42

6 หนังสือเรียนฟิสิกส์ เล่ม 4 (หลักสูตรใหม่)

42

7 หนังสือเรียนชีววิทยา เล่ม 3 (หลักสูตรใหม่)

42

8 หนังสือเรียนชีววิทยา เล่ม 4 (หลักสูตรใหม่)

42

9 หนังสือเรียนโลกดาราศาสตร์และอาวกาศ เล่ม 1 (หลักสูตรใหม่)

42

10 หนังสือเรียนโลกดาราศาสตร์และอาวกาศ เล่ม 2 (หลักสูตรใหม่)

42

11 หนังสือเรียนพื้นฐานวิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 1 (หลักสูตรใหม่)

42

12 หนังสือเรียนพื้นฐานวิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2 (หลักสูตรใหม่)

42

13 หนังสือเรียนวิทยาการคานวณ ม.5 เล่ม 1

42

14 หนังสือเรียนวิทยาการออกแบบ ม.5 เล่ม 1

42

15 หนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย

42

16 หนังสือเรียนวรรรณคดีและวรรณกรรม

42

17 หนังสือเรียนพื้นฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 5

42

18 หนังสือเรียนภูมิศาสตร์ ม.4 - 6 (ฉบับปรับปรุง 2560)

42

19 หนังสือเรียนพื้นฐาน อังกฤษ New World เล่ม 2 ม.ปลาย

42

รายการหนังสือเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนศิลป์ - คานวณ
ที่

ชื่อหนังสือ

จานวนเล่ม ราคา

1 หนังสือเรียนพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5

39

2 หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 3 ม.4 - 6

39

3 หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 4 ม. 4 - 6

39

4 หนังสือเรียนพื้นฐานวิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 1 (หลักสูตรใหม่)

39

5 หนังสือเรียนพื้นฐานวิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2 (หลักสูตรใหม่)

39

6 หนังสือเรียนภูมิศาสตร์ ม. 4 - 6 (ฉบับปรับปรุง 2560)

39

7 หนังสือเรียนเศรษฐศาสตร์ ม. 4 - 6

39

8 หนังสือเรียนวิทยาการออกแบบ ม.5 เล่ม 1 (หลักสูตรใหม่ 2560)

39

9 หนังสือเรียนวิทยาการคานวณ ม.5 เล่ม 1 (หลักสูตรใหม่ 2560)

39

10 หนังสือเรียนพื้นฐาน นาฎศิลป์ ม. 5

39

11 หนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย

39

12 หนังสือเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม

39

13 หนังสือเรียนพื้นฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 5

39

14 หนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง เล่ม 3 (เพิ่มเติม)

39

15 หนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง เล่ม 4 (เพิ่มเติม)

39

16 หนังสือเรียนพื้นฐาน อังกฤษ New World เล่ม 2 ม.4 - 6

39

17 แบบฝึก New World เล่ม 2 ม.4 - 6

39

รายการหนังสือเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์ - คานวณ
ที่

ชื่อหนังสือ

จานวนเล่ม

1 หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 5 ม.4 - 6

24

2 หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 6 ม.4 - 6

24

3 หนังสือเรียนพลังงาน (หลักสูตรเก่า) ม.4 - 6

24

4 หนังสือเรียนดวงดาวและโลกของเรา (หลักสูตรเก่า) ม.4 - 6

24

5 หนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย

24

6 หนังสือเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม

24

7 หนังสือเรียนพุทธศาสนา ม. 6

24

8 หนังสือเรียนสุขศึกษา เล่ม 3 ม. 6

24

9 หนังสือเรียนพื้นฐานนาฎศิลป์ ม. 6

24

10 หนังสือเรียนพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 6

24

11 หนังสือเรียนกฎหมายที่ประชาชนควรรู้

24

12 หนังสือเรียนพื้นฐาน อังกฤษ New World เล่ม 3 ม.6

24

13 แบบฝึก New World เล่ม 3 ม. 6

24

ราคา

รายการหนังสือเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
ที่

ชื่อหนังสือ

จานวนเล่ม

1 หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 5 ม.4 - 6

35

2 หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 6 ม.4 - 6

35

3 หนังสือเรียนเคมี เล่ม 3 (หลักสูตรเก่า)

35

4 หนังสือเรียนเคมี เล่ม 4 (หลักสูตรเก่า)

35

5 หนังสือเรียนฟิสิกส์ เล่ม 3 (หลักสูตรเก่า)

35

6 หนังสือเรียนฟิสิกส์ เล่ม 4 (หลักสูตรเก่า)

35

7 หนังสือเรียนชีววิทยา เล่ม 3 (หลักสูตรเก่า)

35

8 หนังสือเรียนชีววิทยา เล่ม 4 (หลักสูตรเก่า)

35

9 หนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย

35

10 หนังสือเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม

35

11 หนังสือเรียนพุทธศาสนา ม. 6

35

12 หนังสือเรียนพื้นฐานนาฎศิลป์ ม. 6

35

13 หนังสือเรียนพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6

35

14 หนังสือเรียนพื้นฐาน อังกฤษ New World เล่ม 3 ม.6

35

15 แบบฝึก New World เล่ม 3 ม. 6

35

ราคา

