ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”
เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีคัดเลือก
*******************************************
ด้วยโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” โดย ผู้อานวยการโรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” ผู้ได้รับ
มอบอานาจจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจาปีการศึกษา 2561 โดยวิธีคัดเลือก ตามรายการดังแนบ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนเชียงกลาง
“ประชาพัฒนา” ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กาหนดยื่นซอง ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ ห้องพัสดุโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” และกาหนดเปิด
ซอง ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ห้องกาแฟ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”
ผู้สนใจติดต่อ ขอรับเอกสารได้ที่ ห้องพัสดุโรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” ต.เชียงกลาง
อ.เชียงกลาง จ.น่าน หรือดาวน์โหลดเอกสารสอบราคาซื้อจากเว็บไซต์ www.ckp.ac.th ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม
2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์หมายเลข 054-753248, 098-8292021
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)
( นายจรัส ลาทา )
ผู้อานวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”
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เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2561
การซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยวิธีคัดเลือก
ตามประกาศโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”
ลงวันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
------------------------ด้วย โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์จะ
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยวิธีพิเศษ ตามรายละเอียดที่แนบ
ท้ายประกาศ
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ใน
สภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะนา และข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
1.4 แบบหนังสือค้าประกันสัญญา (หลักประกันสัญญา)
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.7 บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
1.8 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
1.9 บัญชีรายชื่อผู้มีอานาจควบคุม
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ
วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยก
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ไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สาเนาสัญญาการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล
ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4
(2) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ 1.6(2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นใบเสนอราคาแต่ละรายการตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบ
ราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้เสนอ
ราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตั วอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข
หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับ
ไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย
เสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่ วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่งค่ าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”
ราคาที่เสนอจะต้องกาหนดยื น ราคาไม่น้ อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดย
ภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
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4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 30 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย
4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุที่เสนอ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ โรงเรียนจะยึด
ไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบ
ภายใน 3 วัน
4.5 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา
4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบ
ราคา เลขที่ 1/2561 ” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 ถึงวันที่
31 มีนาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ ห้องพัสดุโรงเรียน
เชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบั ติของผู้เสนอราคาแต่ละ
รายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1 ) ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อ นหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5(2) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะ
ตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็น ผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะ
วินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้ เสนอราคาที่ถู กตัด รายชื่อ ออกจากการเป็ น ผู้ เสนอราคาเพราะเหตุ เป็ น ผู้ เสนอราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุ ทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็น
ที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องกาแฟ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ในวันที่ 2 เมษายน 2561
ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่าง
ยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิด
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ซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอานาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงเรียนจะพิ จารณาราคารวม หากราคารวมเท่ ากันจะ
พิจารณาแต่ละรายการ
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณ สมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลั กฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้วคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะใน
กรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น
5.3 โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
( 1 ) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน
( 2 ) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอ
ราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
( 3 ) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบ
ราคาที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
( 4 ) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอ
ราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือโรงเรียน มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนอราคาได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่ มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง
5.5 โรงเรียน ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ
อาจยกเลิ กการสอบราคาโดยไม่พิจ ารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ
มิได้ รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้
เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต
เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
5.6 ในกรณีที่ ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลัง จากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคา
ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.7 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 โรงเรียนมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.7 และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้น
เป็นผู้ทิ้งงาน
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ในกรณีนี้ห ากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้
6. การทาสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคา สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 30 วัน
ทาการของทางราชการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ โรงเรียนจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ
แทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้
6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 30 วัน
ทาการของทางราชการ หรือโรงเรียน เห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการ
สอบราคาจะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับโรงเรียน ภายใน 7 วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ห้า ( 5 % ) ของราคาสิ่งของ
ที่ประกวดราคาได้ ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
( 1 ) เงินสด
( 2 ) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย ผู้อานวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ผู้รับมอบอานาจ ” หรือ ใช้อักษรย่อว่า “ สพม.
โดย ผอ.ร.ร. ผู้รับมอบอานาจ ” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของ
ทางราชการ
( 3 ) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุ
ในข้อ 1.4
( 4 ) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงิน ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิน ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ได้ รับ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จการเงิน ทุ น เพื่ อการพาณิ ช ย์ และ
ประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4
( 5 ) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
สอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
7. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อวัน
8. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาซื้อขายตามแบบ
ดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เงิน ค่ าพั ส ดุส าหรับ การจัดซื้ อครั้งนี้ ได้ มาจากเงิน งบประมาณประจาปี 2561
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อโรงเรียนได้รับอนุมัติเงินประจางวด หรือได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเพิ่มเติม
หรือสมทบ หรือได้รับอนุมัติให้ใช้เงินบารุงการศึกษา หรือได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการแล้วเท่านั้น
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9.2 เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม
ประกาศสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่ง หรือนาสิ่งของดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้น
ต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
พาณิชย์นาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจาก
ต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จั ด การให้ สิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายดั ง กล่ า วบรรทุ ก โดยเรื อ ไทยหรื อ เรื อ ที่ มี สิ ท ธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นว่านั้น ก่อน
บรรทุกลงเรืออื่น หรือเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกาหนดไว้ใน ข้อ 6 โรงเรียนอาจจะพิจารณาเรียกร้องให้ ชดใช้ความเสียหายอื่น(ถ้ามี)
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ละทิ้งงานตามรายละเอียดของทางราชการ
9.4 โรงเรียน สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”
วันที่ 23 เดือน มีนาคม 2561

ใบเสนอราคา
เรียน ประธานคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก
1. ข้าพเจ้า………..................................…………………..............อยู่บ้านเลขที่……........…......หมู่ที่...............
ถนน……………………….ตาบล/แขวง…………………....…อาเภอ/เขต……….........……….จังหวัด…......…………..
หมายเลขโทรศัพท์……………........................………ทะเบียนพาณิชย์เลขที่......................................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี......................................................โดย นาย/นาง/นางสาว……….................………………….......
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้เข้าใจรายละเอียดในการจัดซื้อหนังสือเรียน คุณลักษณะเฉพาะและแบบรูปรายการ เงื่อนไขในสัญญา
ซื้อขายและรายละเอียดต่างๆ โดยตลอดและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ
2. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุรวมทั้งบริการตามราคาและกาหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้
ที่

รายการหนังสือ

สานักพิมพ์ ราคาต่อหน่วย

ภาษี
มูลค่าเพิ่ม

จานวน รวมเป็นเงิน กาหนดส่งมอบ

ราคารวมทั้งสิ้น(.............................................................................................)
ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช่จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
3. คาเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา วัน ถัดจากวันเสนอราคานี้ และโรงเรียนเชียงกลาง “ประชา
พัฒนา” อาจรับคาเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ ยืดออกไปตาม
เหตุผลอันสมควรที่โรงเรียนร้องขอ
4. ข้าพเจ้ายอมรับว่าโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ไม่มีความผูกพันที่จะรับคาเสนอนี้ และใบเสนอ
ราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา
5. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (Sample) แคตตาล็อกแบบรูปรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” พร้อมใบเสนอราคา ข้าพเจ้า
ยินยอมมอบให้โรงเรียนไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ
สาหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่งโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” คืนให้ ข้าพเจ้าไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น
6. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว
และเข้าใจดีว่าโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น
เสนอมา ณ วันที่……….. เดือน …………………พ.ศ……………..
ลงชื่อ………………………………………….
(……………………….……………………)
ตาแหน่ง…………………………………………
ประทับตรา(ถ้ามี)

รำยกำรสั่งซือ้ หนังสือยืมเรียน ภำคเรียนที่ 1 และ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
ลำดับที่

ชื่อหนังสือ

ระดับชั้น

ชื่อผู้แต่ง

สำนักพิมพ์

1
2
3
4
5
6
7
8

หลักภาษาและการใช้ภาษา
วรรณคดีและวรรณกรรม
หลักภาษาและการใช้ภาษา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดภาษาไทย
วิวิธภาษา
วรรณคดีวิจักษ์
หลักภาษาและการใช้ภาษา
วรรณคดีและวรรณกรรม

ม.1
ม.2
ม.2
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

ฟองจันทร์ สุขยิ่ง
จิตต์นิภา ศรีไสย์และคณะ
จิตต์นิภา ศรีไสย์และคณะ
จิตต์นิภา ศรีไสย์และคณะ
กระทรวงฯ
กระทรวงฯ
ภาสกร เกิดอ่อน
จิตต์นิภา ศรีไสย์และคณะ

อจท.
พว.
พว.
พว.
สกสค.
สกสค.
อจท.
พ.ว.

ประเภท
รำคำต่อเล่ม จำนวนที่สั่ง
(พฐ./เพิม่ เติม) (บำท)
(เล่ม)

พฐ.
พฐ.
พฐ.
พฐ.
พฐ.
พฐ.
พฐ.
พฐ.

51
46
18
50
60
40
49
40

จำนวนเงิน
(บำท)

รำยกำรสั่งซือ้ หนังสือเรียน ภำคเรียนที่ 1 และ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
ลำดับที่

ชื่อหนังสือ

ระดับชั้น ชื่อผู้แต่ง

สำนักพิมพ์

ประเภท รำคำต่อเล่ม จำนวนที่สั่ง
(พฐ./เพิม่ เติม) (บำท)
(เล่ม)

1
2
5
6
7

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พนื้ ฐาน เล่ม 1
หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พนื้ ฐาน เล่ม 2
หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พนื้ ฐาน เล่ม 1
หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พนื้ ฐาน เล่ม 2
หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พนื้ ฐาน เล่ม 1

ม.1
ม.1
ม.3
ม.3
ม.4

สสวท.
สสวท.
สสวท.
สสวท.
สสวท.

สกสค.
สกสค.
สกสค.
สกสค.
สกสค.

พฐ.
พฐ.
พฐ.
พฐ.
พฐ.

120
120
60
60
45

3
4
8
9

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพิม่ เติม เล่ม 1
หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพิม่ เติม เล่ม 2
หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพิม่ เติม เล่ม 1
หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพิม่ เติม เล่ม 2

ม.2
ม.2
ม.4
ม.4

สสวท.
สสวท.
สสวท.
สสวท.

สกสค.
สกสค.
สกสค.
สกสค.

พต.
พต.
พต.
พต.

60
60
80
80
685

จำนวนเงิน
(บำท)

รายการสั่งซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกา 2560
ลาดับที่

ชื่อหนังสือ

ระดับชั้น

ชื่อผู้แต่ง

สานักพิมพ์

1
2
3
4
5
6
7

วิทยาศาสตร์1
วิทยาศาสตร์2
วิทยาการคานวณ
ออกแบบและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาการคานวณ
ออกแบบและเทคโนโลยี

ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.4-6
ม.4-6
ม.4-6

สสวท.
สสวท.
สสวท.
สสวท.
สสวท.
สสวท.
สสวท.

สกสค.
สกสค.
สกสค.
สกสค.
สกสค.
สกสค.
สกสค.

8
9
10
11
12
13

เคมี1
เคมี2
ฟิสิกส์1
ฟิสิกส์2
ชีววิทยา1
ชีววิทยา2

ม.4
ม.4
ม.4-6
ม.4-6
ม.4-6
ม.4-6

สสวท.
สสวท.
สสวท.
สสวท.
สสวท.
สสวท.

สกสค.
สกสค.
สกสค.
สกสค.
สกสค.
สกสค.

กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์
ประเภท
ราคาต่อเล่ม
(พ.ฐ./เพิม่ เติม)
(บาท)
พื้นฐาน
พื้นฐาน
พื้นฐาน
พื้นฐาน
พื้นฐาน
พื้นฐาน
พื้นฐาน
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม

จานวนที่สั่ง จำนวนเงิน
(บำท)
(เล่ม)
120
120
120
120
120
120
120
82
82
82
82
82
82

รำยกำรสั่งซื้อหนังสือยืมเรียน ภำคเรียนที่ 1 และ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สงั คมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ลำดับที่

ชื่อหนังสือ

1 พระพุทธศาสนา
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3 ประวัตศิ าสตร์
4 พระพุทธศาสนา
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6 ประวัตศิ าสตร์
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
8 ประวัตศิ าสตร์
9 ประวัตศิ าสตร์ไทย ม.4-ม.6
10 ประวัตศิ าสตร์สากล ม.4-ม.6

ระดับชั้น
ม.1
ม.1
ม.1
ม.2
ม.2
ม.2
ม.3
ม.3
ม.4
ม.5

ชื่อผู้แต่ง
นายวิทย์ วิศทเวทย์
และนายเสฐียรพงษ์
ดร.ดารง ฐานะดีและคณะ
นายณรงค์
วงพิศ และ
นายวิทย์ วิศพ่ทเวทย์
นายวุ
ฒิชัย มูยลรพงษ์
ศิลป์
และนายเสฐี

สำนักพิมพ์
อจท.

ประเภท รำคำต่อเล่ม จำนวนที่สั่ง จำนวนเงิน
(พฐ./เพิ่มเติม) (บำท)
(เล่ม)
(บำท)
พฐ.
50

อจท.
อจท.
อจท.

พฐ.
พฐ.
พฐ.

นายกระมล ทองธรรมชาติและคณะ
อจท.
อจท.
นายณรงค์ พ่วงพิศ และ
นายวุ
ฒิชัย มูทองธรรมชาติ
ลศิลป์
นายกระมล
และคณะ
อจท.

พฐ.
พฐ.

อจท.
นายณรงค์ พ่วงพิศ และ
นายวุ
ฒิชัย พ่มูวลงพิ
ศิลศป์ และ
อจท.
นายณรงค์
นายวุ
นายสัฒญิชชััยย มูสุลวังศิบุลตป์ร และคณะ อจท.

พฐ.
พฐ.
พฐ.
พฐ.

120
60
60
60
60
20
35
91
70

รายการสั่งซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกา 2561
ลาดับที่

ชื่อหนังสือ

ระดับชั้น

ชื่อผู้แต่ง

สานักพิมพ์

1
2
3
4
5
6

สุขศึกษา
สุขศึกษา
สุขศึกษา
สุขศึกษา
สุขศึกษา
สุขศึกษา

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

เอ็มพันธ์
เอ็มพันธ์
เอ็มพันธ์
เอ็มพันธ์
เอ็มพันธ์
เอ็มพันธ์

เอ็มพันธ์
เอ็มพันธ์
เอ็มพันธ์
เอ็มพันธ์
เอ็มพันธ์
เอ็มพันธ์

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

ประเภท
ราคาต่อเล่ม
(พ.ฐ./เพิม่ เติม)
(บาท)
พื้นฐาน
พื้นฐาน
พื้นฐาน
พื้นฐาน
พื้นฐาน
พื้นฐาน

จานวนที่สั่ง
(เล่ม)
70
65
70
70
70
63

จานวนเงิน
บาท

รำยกำรสั่งซือ้ หนังสือยืมเรียน ภำคเรียนที่ 1 และ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ
ลำดับที่
ชื่อหนังสือ
ระดับชั้น
ชื่อผู้แต่ง
สำนักพิมพ์ ประเภท รำคำต่อเล่มจำนวนทีส่ ั่ง จำนวนเงิน
(พฐ./เพิ่มเติม) (บำท)
(เล่ม)
(บำท)
1 ดนตรี (1-61)
ม.1 อ.กิตติวฒ
ั น์ พิชิตยศวัฒน์ เอมพันธ์
พื้นฐาน
50
ม.2 ดร.เตชิต ตรีชัย
2 ทัศนศิลป์ (1-61)
เอมพันธ์
พื้นฐาน
50
3 นาฎศิลป์ (1-61)
ม.3 อ.ธิดารัตน์ ภักดีรัตน์
เอมพันธ์
พื้นฐาน
50
4 นาฎศิลป์ (1-61)
ม.4-6 อ.ธิดารัตน์ ภักดีรัตน์
เอมพันธ์
พื้นฐาน
50
5 ดนตรี (1-61)
ม.4-6 อ.ธนู รักษาราษฎร์
เอมพันธ์
พื้นฐาน
50
6 ทัศนศิลป์ (1-61)
ม.4-6
อ.ณีรนุช สุวรรณมัย
เอมพันธ์
พื้นฐาน
50
7 นาฎศิลป์ (1-62)
ม.1 อ.ธิดารัตน์ ภักดีรัตน์
เอมพันธ์
พื้นฐาน
50
8 ดนตรี (1-62)
ม.2 อ.กิตติวฒ
ั น์ พิชิตยศวัฒน์ เอมพันธ์
พื้นฐาน
50
9 ทัศนศิลป์ (1-62)
ม.3 ดร.เตชิต ตรีชัย
เอมพันธ์
พื้นฐาน
50

ลำดับที่

รำยกำรสัง่ ซื้อหนังสือยืมเรียน ภำคเรียนที่ 1 และ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 กลุม่ สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ชือ่ หนังสือ
ระดับชัน้
ชือ่ ผู้แต่ง
สำนักพิมพ์
ประเภท รำคำต่อเล่ม จำนวนที่สงั่ จำนวนเงิน
(พฐ./เพิ่มเติม) (บำท)
(เล่ม)
(บำท)

1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 1 เล่ม 1

ม.1

นางอรุณี ลิมศิริ และคณะ

วพ.

พฐ.

50

2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 2 เล่ม 1

ม.2

นางอรุณี ลิมศิริ และคณะ

วพ.

พฐ.

20

3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 2 เล่ม 2

ม.2

นางอรุณี ลิมศิริ และคณะ

วพ.

พฐ.

25

4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 3 เล่ม 1

ม.3

นางอรุณี ลิมศิริ และคณะ

วพ.

พฐ.

50

5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 3 เล่ม 2

ม.3

นางอรุณี ลิมศิริ และคณะ

วพ.

พฐ.

10

6 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.4

ม.4

ธนาวุฒิ ประกอบผล บริษัท ซัคเซส มีเดีย จากัด

พฐ.

50

7 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.5

ม.5

ธนาวุฒิ ประกอบผล บริษัท ซัคเซส มีเดีย จากัด

พฐ.

50

8 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.6

ม.6

ธนาวุฒิ ประกอบผล บริษัท ซัคเซส มีเดีย จากัด

พฐ.

50

9 ไฟฟ้าเเละอิเล็กทรอนิกส์

ม.4-6 สสวท.

เพิ่มเติม

30

สกสค.

รำยกำรสั่งซือ้ หนังสือยืมเรียน ภำคเรียนที่ 1 และ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
ลำดับ
ที่

ชือ่ หนังสือ

1 SPRINT 1 STUDENT?S BOOK
2 SPRINT 2 STUDENT?S BOOK
3 SPRINT 3 STUDENT?S BOOK
4 FLASH ON ENGLISH ELEMENTARY
STUDENT?S BOOK
FLASH ON ENGLISH LOWER
5 INTERMEDIATE STUDENT?S BOOK
FLASH ON ENGLISH UPPER
6 INTERMEDIATE STUDENT?S BOOK
Empowerment Reading and Writing
7 1
Empowerment Reading and Writing
8 2
Empowerment Reading and Writing
9 3
10 Reading Adventures with Writing 1
11 Reading Adventures with Writing 2

ระดับชัน้

ชือ่ ผูแ้ ต่ง

ประเภท
(พฐ./
เพิม่ เติม)

รำคำต่อเล่ม จำนวนทีส่ งั่ จำนวนเงิน

บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด
บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด

พฐ.
พฐ.

120
80

บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด

พฐ.

80

บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด

พฐ.

120

บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด

พฐ.

60

บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด

พฐ.

60

ม.1 Terry Bell

บริษัท เอ็ดดูโซน จำกัด

พต.

120

ม.2 Terry Bell

บริษัท เอ็ดดูโซน จำกัด

พต.

60

ม.3 Terry Bell
Carmella Lieske และ Scott
ม.4 Menking
Carmella Lieske และ Scott
ม.5 Menking

บริษัท เอ็ดดูโซน จำกัด

พต.

60

บริษัท เอ็ดดูโซน จำกัด

พต.

120

บริษัท เอ็ดดูโซน จำกัด

พต.

60

ม.1 Catrin Elen Morris และคณะ
ม.2 Catrin Elen Morris และคณะ
Dr.Luke Prodromou และ
ม.3 Penelope Prodromou
Dr.Luke Prodromou and
ม.4 Audrey Cowan
Dr.Luke Prodromou and
ม.5 Audrey Cowan
Dr.Luke Prodromou and
ม.6 Audrey Cowan

สำนักพิมพ์

(บำท)

(เล่ม)

(บำท)

