
 
 

ประกาศโรงเรียนโนนกอกวิทยา 
เรื่อง   สอบราคาจัดซ้ือหนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 -6   ประจําปการศึกษา 2560 

..................................... 
 

โรงเรียนโนนกอกวิทยา  อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ  องคการบริหารสวนจังหวัด
ชัยภูมิ  มีความประสงคจะสอบราคาซ้ือหนังสือเรียน  ประจําปการศึกษา  2560  โดยไดรับอํานาจจากองคการ
บริหาร สวนจังหวัดชัยภูมิ  ตามคําสั่งท่ี 469/2560  ลงวันท่ี  24  มีนาคม 2560  เรื่อง  มอบอํานาจให
ผูอํานวยการสถานศึกษา   มีอํานาจจายเงินรายได ของสถานศึกษาและอํานาจสั่งซ้ือสั่งจางตามโครงการ
สนับสนุนคาใชจาย   ในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     โรงเรียนจึงมี
ความประสงคจัดซ้ือหนังสือเรียน   ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จํานวน  122  รายการ  (11,922 เลม)  โดยไมกอหนี้ผูกพันงบประมาณ จนกวาจะไดรับ
อนุมัติงวดเงินดังรายละเอียดปรากฏ   ตามเอกสาร  

-รายละเอียดแนบทายประกาศ- 
 

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
  1.  เปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือดังกลาว 
  2.  ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  3.  ไมเปนผูท่ีไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  เวนแต   
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และคุมกันเชนวานั้น 
  4.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือ  ไม
เปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาซ้ือครั้งนี้ 
  5.  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
  6.  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือ  
จัดจาง ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government  Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง    
ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
  7.  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไม
เกินสามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดได 
 
 
 
 
 

/กําหนดยื่น... 
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กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันท่ี   19  เมษายน  2560  ถึง  วันท่ี  2  พฤษภาคม  2560 
ดังนี้ 

วันท่ี   19  เมษายน  2560  ถึง  วันท่ี  2  พฤษภาคม  2560  ยื่นซองสอบราคาไดท่ี   
หองอํานวยการ โรงเรียนโนนกอกวิทยา  อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ  ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึง 
16.30 น.  ในวันและเวลาราชการ 

วันท่ี    28  เมษายน  2560  ยื่นซองสอบราคาไดท่ี หองศูนยขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจาง
ระดับอําเภอ  อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ  ตั้งแตเวลา  08.30  น.        ถึง  16.30  น. 

กําหนดเปดซองสอบราคาในวันท่ี   3  พฤษภาคม  2559    เวลา  10.00  น.  เปนตนไป   
ณ  หองศูนยขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางระดับอําเภอ   อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ   

ผูสนใจติดตอขอรับแบบรายละเอียดใบเสนอราคาไดท่ี  หองอํานวยการโรงเรียนโนนกอก
วิทยา  อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปถึงวันท่ี    2   พฤษภาคม  2559     ในวัน
และเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  0-4405-6013  

    ประกาศ  ณ  วันท่ี    18  เมษายน  พ.ศ.  2560 

 

 
 
   (นายปญญา  เพียพิมเพ่ิม) 

     ผูอํานวยการสถานศึกษา  โรงเรียนโนนกอกวิทยา 
 

 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาซ้ือ  เลขท่ี  1/2560  
การซ้ือหนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6   ประจําปการศึกษา  2560 

ตามประกาศ  โรงเรียนโนนกอกวิทยา 
ลงวันท่ี  19  เมษายน  พ.ศ.  2560 

................................................................... 
โรงเรียนโนนกอกวิทยา  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “โรงเรียนโนนกอกวิทยา  ”   

มีความประสงคจะสอบราคาซ้ือหนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6   ประจําปการศึกษา  2560 
ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ตองเปนของแท  ของใหม  ไมเคยใชงานมากอน  ไมเปนของเกาเก็บอยูในสภาพท่ีใชงานได
ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  
ดังตอไปนี้ 
  1.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
     1.1  แบบใบเสนอราคา 
        1.2  แบบสัญญาซ้ือขาย 
          1.3  แบบหนังสือคํ้าประกันสัญญา 
         1.4  บทนิยาม 
              (1)  ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
                                 (2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
            1.5  แบบบัญชีเอกสาร 

    (1)  บัญชีเอกสารสวนท่ี  1 
             (2)  บัญชีเอกสารสวนท่ี  2 

         2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
              2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ 
              2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบ           
ของทางราชการ 
             2.3  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  ณ  วัน
ประกาศสอบราคา  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ 1.4 

      2.4  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอม              
ข้ึนศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
   2.5  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี
รายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
   2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการ
จัดซ้ือ จัดจาง ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government  Procurement : e-GP) ของ
กรมบัญชีกลาง    ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
   2.7  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้ง        
ซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดได 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 
              ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา                  
โดยแยกไวนอกซองใบเสนอราคาเปน  2  สวน  คือ 
 

       /3.1  สวนท่ี1... 
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              3.1  สวนท่ี  1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
           (1)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
               (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
               (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียน  นิติบุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุมและ
บัญชีผูถือหุนรายใหญ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
           (2)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล    
ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน  (ถามี)  สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวนพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
           (3)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา  ให
ยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีท่ีผูเขารวมคา 
ฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทางหรือผูรวมคา  ฝายใดเปนนิติบุคคลให
ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน  (1) 
            (4)  บัญชีเอกสารสวนท่ี  1  ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา          
ตามแบบในขอ  1.5  (1)  
              3.2  สวนท่ี  2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
    (1)  แคตตาลอกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอ 
4.4 
           (2) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอ
ราคามอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
           (3)  บัญชีเอกสารสวนท่ี  2  ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา          
ตามแบบในขอ  1.5  (2) 
    4.  การเสนอราคา 
               4.1  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้                      
โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคา               
ใหชัดเจน  จํานวนเงินท่ีเสนอตองระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร  โดยไมมีการขูด  ลบ  หรือแกไข                 
หากมีการขูด  ลบ  ตกเติม  แกไขเปลี่ยนแปลง  จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา  (ถามี)  
กํากับไวทุกแหง  

4.2  ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใหถูกตอง  ท้ังนี้              
ราคารวมท่ีเสนอ  จะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือ
เปนสําคัญ  โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน  คาขนสง  คาจดทะเบียน  และ
คาใชจายอ่ืนๆ  ท้ังปวง  จนกระท่ังสงมอบพัสดุใหโรงเรียนโนนกอกวิทยา 
                ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา    30    วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอ
ราคา  โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคา
มิได 
 

/4.3  ผูเสนอราคา... 
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     4.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ  ไมเกิน        30         วัน              
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซ้ือขาย      
   4.4  ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาลอกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุไปพรอมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้จังหวัดจะยึดไวเปน
เอกสารของทางราชการ     สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความประสงคจะขอดู
ตนฉบับ แคตตาลอกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  ผูเสนอราคาจะตองนํา
ตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน  1  วัน                                                                     
       4.5  กอนยื่นซองสอบราคาผู เสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  รายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะฯลฯ  ใหถ่ีถวน  และเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคา
ตามเง่ือนไข       ในเอกสารสอบราคา 

     4.6  ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง
ประธานกรรมการเปดซองสอบราคา   โดยระบุหนาซองวา   “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา                              
เลขท่ี 1 /2560   กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันท่ี  19  เมษายน  2560  ถึง  วันท่ี  2  พฤษภาคม  2560 
ดังนี้ 

วันท่ี  19  เมษายน  2560  ถึง  วันท่ี  2  พฤษภาคม  2560     ยื่นซองสอบราคาไดท่ี   
หองอํานวยการโรงเรียนโนนกอกวิทยา อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ  ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 
น. 
ในวันและเวลาราชการ 

วันท่ี   28  เมษายน  2560      ยื่นซองสอบราคาไดท่ี  หองศูนยขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจาง
ระดับอําเภอ  อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแตเวลา  08.30  น.  ถึง  16.30  น. 

 
  เม่ือพนกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
 
  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละราย       
วาเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนตาม  ขอ  1.4 (1)  วันประกาศสอบราคา
หรือไม  และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะท่ีมีการเปดซองใบเสนอราคา  
วามีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม  ขอ  1.4  (2)  และ คณะ
กรรมการฯ  เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  คณะกรรมการฯ  จะตัด
รายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา  และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการ
คัดเลือก  และโรงเรียนโนนกอกวิทยา  จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน  เวนแตคณะ
กรรมการฯ  จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท่ีใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทาง
ราชการ  และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 

ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน  นับแต
วันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนท่ีสุด 

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวขางตน  ณ  หองศูนยขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางระดับอําเภอ  อําเภอเกษตรสมบูรณ  
จังหวัดชัยภูมิในวันท่ี  3  พฤษภาคม  2560  .      ตั้งแตเวลา   10.00  น.  เปนตนไป 
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การยื่นอุทธรณตามวรรค 5  ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา  
เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และ
ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ  และเห็นวาการยกเลิกการเปดซอง   ใบ
เสนอราคา ท่ีไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการ
เปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
               5.1  ในการสอบราคาครั้งน้ี โรงเรียนโนนกอกวิทยา จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
               5.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตาม  ขอ  2  หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตาม  ขอ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตาม  ขอ  4  แลว  
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือ
ผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  ท้ังนี้  
เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอโรงเรียนโนนกอกวิทยาเทานั้น 

         5.3  โรงเรียนโนนกอกวิทยา สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา   โดยไมมี   
การผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 
             (1)  ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา              
หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียนโนนกอกวิทยา 
             (2)  ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)  หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคา 
อยางหนึ่งอยางใด  หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
             (3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา    
ท่ีเปนสาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 

           (4)  ราคาท่ีเสนอมีการขูด  ลบ  ตก  เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง                   
โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา  (ถามี)  กํากับไว 
   5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซอง  
สอบราคา  หรือโรงเรียนโนนกอกวิทยา มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจริง
อ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคาได  โรงเรียนโนนกอกวิทยา มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือ ไมทําสัญญา  หาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
   5.5  โรงเรียนโนนกอกวิทยา ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่ง
ราคาใดหรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได  สุดแตจะพิจารณา  ท้ังนี้เพ่ือ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินของโรงเรียนโนนกอกวิทยา เปนอันขาด   ผูเสนอ
ราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได  รวมท้ังโรงเรียนโนนกอกวิทยา   จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและ
ลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม   หากมีเหตุท่ีเชื่อได
วาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต  เชน  การเสนอราคาอันเปนเท็จ  หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เปนตน 
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     5.6  ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวาผูเสนอราคาท่ี
มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามท่ีไดประกาศรายชื่อ เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย
อ่ืน    ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม  ตามขอ  1.4  โรงเรียนโนนกอกวิทยา  มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคา ท่ีมีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ และโรงเรียนโนนกอกวิทยา จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้น  
เปนผูท้ิงงาน 
  ในกรณีนี้หากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซอง                 
ใบเสนอราคาดังกลาวได 

6.  การทําสัญญาซ้ือขาย 
6.1  ในกรณีท่ีผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน  5  วัน    

นับแตวันท่ีทําขอตกลงซ้ือขาย  โรงเรียนโนนกอกวิทยา จะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุใน  ขอ  1.2  ก็ได 
         6.2  ในกรณีท่ีผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน                     
5  วัน  หรือโรงเรียนโนนกอกวิทยา เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตาม  ขอ  6.1  ผูชนะการสอบ
ราคาจะตองทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุใน  ขอ 1.2  กับโรงเรียนโนนกอกวิทยาภายใน  7  วัน  
นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา  ของราคาสิ่งของ
ท่ีสอบราคาได  ใหโรงเรียนโนนกอกวิทยา ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้ 
           (1)  เงินสด 
           (2)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกโรงเรียนโนนกอกวิทยา  โดยเปนเช็ค            
ลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
           (3)  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้า
ประกันดังระบุใน  ขอ  1.3 
                (4)  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย                  
หรือบริษัทเงินทุน   หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย       
และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง 
ๆ  ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน  ขอ  1.3 
            (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นบัถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา  
(ผูขาย)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว 
  7.  อัตราคาปรับ 
        คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขาย  ขอ  10  ใหคิดในอัตรารอยละ  0.20  ตอวัน 
  8.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
        ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุ            
ในขอ  1.3  แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา     
ไมนอยกวา   -   ป  นับถัดจากวันท่ีผูซ้ือรับมอบ  โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม  
ภายใน   15  วัน   นับถัดจากวันท่ีรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 

/9.  ขอสงวน.... 
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  9.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
    9.1  เงินในการจัดซ้ือครั้งนี้ไดมาจาก เงินอุดหนุนท่ัวไป   ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2560  โรงเรียนโนนกอกวิทยา จะเรียกผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกแลวมาทําสัญญาตอเม่ือ   
ไดรับจัดสรรงบประมาณเพียงพอแลวเทานั้น 

      9.2  เม่ือโรงเรียนโนนกอกวิทยา ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย                      
และไดตกลงซ้ือสิ่งของตามสอบราคาซ้ือแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ี
รัฐมนตรีวากระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคา  ซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย  วาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
              (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ             
ตอกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี  ภายใน  7  วัน  นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ  
เวนแตเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได   

            (2)  จัดการใหสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางน้ํา         
และพาณิชยนาวีใหบรรทุกส่ิงของน้ันโดยเรืออื่นท่ีมิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรือ
อื่น  หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน   

            (3)  ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1)  หรือ (2)  ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมาย   
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 

    9.3  ผูเสนอราคาซ่ึงโรงเรียนโนนกอกวิทยา  ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือ
ขอตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไวใน  ขอ  6  โรงเรียนโนนกอกวิทยา  จะริบหลักประกันซอง
หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน  (ถา
มี)  รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

   9.4  โรงเรียนโนนกอกวิทยา  สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดใน
แบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี) 

 
 

        
    โรงเรียนโนนกอกวิทยา  

 
  19  เมษายน  2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายบันทึกขอความการซ้ือหนังสือเรียน  ประจําปการศึกษา  2560 

โรงเรียนโนนกอกวิทยา  อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภมิู 
                   องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

   
ท่ี รายการ สํานักพิมพ ชั้น จํานวน (เลม) 
1 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.1(วิวิธภาษา ม.1) คุรุสภา ม.1 180 
2 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.1(วรรณคดีวิจักษ ม.1) คุรุสภา ม.1 180 
3 สุขศึกษา 1 เอมพันธ ม.1 180 
4 ทัศนศิลป ม.1 พว. ม.1 180 
5 ดนตรี-นาฏศิลป ม.1 พว. ม.1 180 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 เอมพันธ ม.1 180 
7 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร ม.1 เอมพันธ ม.1 180 
8 งานเกษตร1 เอมพันธ ม.1 100 
9 งานประดิษฐ 1 เอมพันธ ม.1 30 
10 พระพุทธศาสนา1 เอมพันธ ม.1 70 
11 หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม1 เอมพันธ ม.1 70 
12 ประวัติศาสตร 1 เอมพันธ ม.1 75 
13 เศรษฐศาสตร1 เอมพันธ ม.1 70 
14 ภูมิศาสตร1 เอมพันธ ม.1 70 
15 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน1 ม.1 คุรุสภา ม.1 150 
16 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน2 ม.1 คุรุสภา ม.1 150 
17 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม1 ม.1 คุรุสภา ม.1 150 
18 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม2 ม.1 คุรุสภา ม.1 150 
19 วิทยาศาสตร1 คุรุสภา ม.1 150 
20 วิทยาศาสตร2 คุรุสภา ม.1 150 
21 Your Space 1 พว. ม.1 150 
22 หลักภาษาและการใชภาษาไทย ม.2 พว. ม.2 115 
23 วรรณคดีและวรรณกรรม ม.2 พว. ม.2 115 
24 สุขศึกษา 2 เอมพันธ ม.2 115 
25 ทัศนศิลป ม.2 พว. ม.2 115 
26 ดนตรี-นาฏศิลป ม.2 พว. ม.2 115 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 เอมพันธ ม.2 115 
28 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร ม.2 พว. ม.2 115 
29 งานเกษตร3 เอมพันธ ม.2 90 
30 พระพุทธศาสนา2 เอมพันธ ม.2 100 
31 หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม2 เอมพันธ ม.2 100 
32 ประวัติศาสตร 2 เอมพันธ ม.2 100 
33 เศรษฐศาสตร2 เอมพันธ ม.2 100 
34 ภูมิศาสตร2 เอมพันธ ม.2 100 
35 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน1 ม.2 คุรุสภา ม.2 90 



ท่ี รายการ สํานักพิมพ ชั้น จํานวน (เลม) 
36 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน2 ม.2 คุรุสภา ม.2 90 
37 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม1 ม.2 คุรุสภา ม.2 90 
38 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม2 ม.2 คุรุสภา ม.2 90 
39 วิทยาศาสตร3 คุรุสภา ม.2 100 
40 วิทยาศาสตร4 คุรุสภา ม.2 100 
41 Your Space 2 พว. ม.2 100 
42 หลักภาษาและการใชภาษาไทย ม.3 พว. ม.3 140 
43 วรรณคดีและวรรณกรรม ม.3 พว. ม.3 140 
44 สุขศึกษา 3 เอมพันธ ม.3 140 
45 ทัศนศิลป ม.3 พว. ม.3 140 
46 ดนตรี-นาฏศิลป ม.3 พว. ม.3 140 
47 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 เอมพันธ ม.3 140 
48 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร ม.3 เอมพันธ ม.3 140 
49 พระพุทธศาสนา3 เอมพันธ ม.3 140 
50 หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม3 เอมพันธ ม.3 140 
51 ประวัติศาสตร 3 เอมพันธ ม.3 140 
52 เศรษฐศาสตร3 เอมพันธ ม.3 140 
53 ภูมิศาสตร3 เอมพันธ ม.3 140 
54 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน1 ม.3 คุรุสภา ม.3 140 
55 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน2 ม.3 คุรุสภา ม.3 140 
56 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม1 ม.3 คุรุสภา ม.3 140 
57 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม2 ม.3 คุรุสภา ม.3 140 
58 วิทยาศาสตร5 คุรุสภา ม.3 140 
59 วิทยาศาสตร6 คุรุสภา ม.3 140 
60 Your Space 3 พว. ม.3 140 
61 หลักภาษาและการใชภาษาไทย ม.4 พว. ม.4 60 
62 วรรณคดีและวรรณกรรม ม.4 พว. ม.4 60 
63 สุขศึกษา 4 เอมพันธ ม.4 60 
64 ทัศนศิลป ม.4-6 พว. ม.4-6 60 
65 ดนตรี ม.4-6 พว. ม.4-6 60 
66 นาฏศิลป ม.4-6 พว. ม.4-6 60 
67 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พว. ม.4 60 
68 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เอมพันธ ม.4 60 
69 พระพุทธศาสนา 4 เอมพันธ ม.4 100 
70 หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคมม.4-6 เอมพันธ ม.4-6 80 
71 ประวัติศาสตรไทย ม.4-6 เอมพันธ ม.4-6 80 
72 ประวัติศาสตรสากล ม.4-6 เอมพันธ ม.4-6 70 
73 เศรษฐศาสตร ม.4-6 เอมพันธ ม.4-6 70 
74 ภูมิศาสตร ม.4-6 เอมพันธ ม.4-6 70 
75 คณิตศาสตรพ้ืนฐานเลม 1 ม.4-6 คุรุสภา ม.4-6 60 



ท่ี รายการ สํานักพิมพ ชั้น จํานวน (เลม) 
76 คณิตศาสตรเพ่ิมเติมเลม 1 ม.4-6 คุรุสภา ม.4-6 60 
77 คณิตศาสตรเพ่ิมเติมเลม 2 ม.4-6 คุรุสภา ม.4-6 60 
78 ฟสิกสพ้ืนฐาน ม.4-6 คุรุสภา ม.4 60 
79 เคมีพ้ืนฐาน ม.4-6 คุรุสภา ม.4 60 
80 ชีววิทยาพ้ืนฐาน ม.4-6 คุรุสภา ม.4 60 
81 โลก ดาราศาสตรและอวกาศพ้ืนฐาน ม.4-6 คุรุสภา ม.4 60 
82 ฟสิกส เลม1 ม.4-6 คุรุสภา ม.4 60 
83 เคมี เลม 1  ม.4-6 คุรุสภา ม.4 60 
84 ชีววิทยา เลม 1 ม.4-6 คุรุสภา ม.4 60 
85 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ม.4-6 คุรุสภา ม.4 30 
86 English Explorer 1 แม็ค ม.4 60 
87 หลักภาษาและการใชภาษาไทย ม.5 พว. ม.5 80 
88 วรรณคดีและวรรณกรรม ม.5 พว. ม.5 80 
89 สุขศึกษา 5 เอมพันธ ม.5 80 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 เอมพันธ ม.5 80 
91 การสรางเว็บไซต เอมพันธ ม.5 80 
92 คณิตศาสตรพ้ืนฐานเลม 2 ม.4-6 คุรุสภา ม.5 80 
93 คณิตศาสตรเพ่ิมเติมเลม 3 ม.4-6 คุรุสภา ม.5 80 
94 คณิตศาสตรเพ่ิมเติมเลม 4 ม.4-6 คุรุสภา ม.5 80 
95 ฟสิกสเลม 2 ม.4-6 คุรุสภา ม.5 80 
96 เคมีเลม 2 ม.4-6 คุรุสภา ม.5 80 
97 ชีววิทยา เลม 2 ม.4-6 คุรุสภา ม.5 80 
98 พันธุกรรมและสิ่งแวดลอม ม.4-6 คุรุสภา ม.5 25 
99 ฟสิกสเลม 3 ม.4-6 คุรุสภา ม.5 80 
100 เคมีเลม 3 ม.4-6 คุรุสภา ม.5 80 
101 ชีววิทยา เลม 3 ม.4-6 คุรุสภา ม.5 80 
102 สารและสมบัติของสาร ม.4-6 คุรุสภา ม.5 25 
103 English Explorer 2 แม็ค ม.5 80 
104 หลักภาษาและการใชภาษาไทย ม.6 พว. ม.6 80 
105 วรรณคดีและวรรณกรรม ม.6 พว. ม.6 80 
106 สุขศึกษา 6 เอมพันธ ม.6 80 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 เอมพันธ ม.6 80 
108 งานเชื่อมและโลหะเบื้องตน ม.4-6 เอมพันธ ม.4-6 20 
109 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ม.4-6 เอมพันธ ม.4-6 22 
110 โปรแกรมกราฟฟก เอมพันธ ม.6 100 
111 คณิตศาสตรพ้ืนฐานเลม 3 ม.4-6 คุรุสภา ม.6 100 
112 คณิตศาสตรเพ่ิมเติมเลม 5 ม.4-6 คุรุสภา ม.6 100 
113 คณิตศาสตรเพ่ิมเติมเลม 6 ม.4-6 คุรุสภา ม.6 100 
114 ฟสิกสเลม 4 ม.4-6 คุรุสภา ม.6 100 
115 เคมีเลม 4 ม.4-6 คุรุสภา ม.6 100 



ท่ี รายการ สํานักพิมพ ชั้น จํานวน (เลม) 
116 ชีววิทยา เลม 4 ม.4-6 คุรุสภา ม.6 100 
117 การเคลื่อนท่ีและแรงในธรรมชาติ ม.4-6 คุรุสภา ม.6 30 
118 ฟสิกสเลม 5 ม.4-6 คุรุสภา ม.6 100 
119 เคมีเลม 5 ม.4-6 คุรุสภา ม.6 100 
120 ชีววิทยา เลม 5 ม.4-6 คุรุสภา ม.6 100 
121 พลังงาน ม.4-6 คุรุสภา ม.6 30 
122 English Explorer 3 แม็ค ม.6 100 

รวมจํานวนเลม 11,922 
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