
 
ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ โยธินนุกูล 

เรื่อง  ประกาศสอบราคาซ้ือหนังสือเรียนสําหรับนักเรียน 
......................................................................................................................... 

  ด้วยเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม โดยโรงเรียนเทศบาล ๑ โยธินนุกูล มีความประสงค์
จะสอบราคาซ้ือหนังสือเรียนสําหรับนักเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ โยธินนุกูล  หมู่ท่ี 1  
ตําบลหนองไผ่ล้อม อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปีการศึกษา  2555   
ตามรายการดังนี้ 

1. หนังสือเรียนชั้นปฐมวัยปีท่ี  1-3 จํานวน 58 รายการ (ดังเอกสารท่ีแนบ) 
2. หนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  จํานวน 8 รายการ (ดังเอกสารท่ีแนบ) 
3. หนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2  จํานวน 8 รายการ (ดังเอกสารท่ีแนบ) 
4. หนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  จํานวน 8 รายการ  (ดังเอกสารท่ีแนบ) 
5. หนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  จํานวน 11 รายการ (ดังเอกสารท่ีแนบ) 
6. หนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  จํานวน 11 รายการ (ดังเอกสารท่ีแนบ) 
7. หนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  จํานวน 10 รายการ (ดังเอกสารท่ีแนบ) 
8. หนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1    จํานวน 13 รายการ (ดังเอกสารท่ีแนบ) 
9. หนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2    จํานวน 12 รายการ (ดังเอกสารท่ีแนบ) 
10. หนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3    จํานวน 11 รายการ (ดังเอกสารท่ีแนบ) 
11. หนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4    จํานวน 17 รายการ (ดังเอกสารท่ีแนบ) 

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1.   เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีอาชีพรับจ้างท่ีสอบราคาดังกล่าว 
2. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ท้ิงงานของทางราชการ รัฐวสิาหกิจ  หรือ  

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
3.    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 

เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ  วัน 

ประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาครั้งนี้ 
 

กําหนดยื่นซองสอบราคาโดยตรงในวันท่ี  25 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2555  ณ  ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีว่าการอําเภอเมืองนครราชสีมา  ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา เวลา  10.00 – 10.30  น.  หรือส่วนงานธุรการการเงิน โรงเรียนเทศบาล ๑ 
โยธินนุกูล  สํานักงานเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  ต้ังแต่วันท่ี 11  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2555  ถึง
วันท่ี 22 เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2555  ในวันและเวลาราชการ  

 
 
                                                                                        /ผู้สนใจติดต่อ... 
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ผู้สนใจติดต่อขอรับใบเสนอราคา ระหว่างวันท่ี 11  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2555  ถึงวันท่ี 22 
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555    ได้ท่ีงานธุรการการเงิน โรงเรียนเทศบาล ๑ โยธินนุกูล  สํานกังาน
เทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข 044-242509 และ 044-252727  ในวันและเวลาราชการ 

 

ประกาศ   ณ  วันท่ี   11   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2555 
 
(นายวฤต  วิศรุตเวศม์) 

                                           ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ โยธินนุกูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบเอกสารสอบราคาซ้ือขายหนังสือ   เลขท่ี    4/2555 

รายการหนังสือ 

ท่ี ชื่อหนังสือ ระดับชั้น สํานักพิมพ์ จํานวนเล่ม 

1 อ้วนกับอ๊ีดเท่ียวป่า ปฐมวัยปีท่ี 1-3 อักษรเจริญทัศน์ 41 

2 อ้วนกับอ๊ีดท่องทะเล ปฐมวัยปีท่ี 1-3 อักษรเจริญทัศน์ 41 

3 อ้วนกับอ๊ีดเข้ากรุง ปฐมวัยปีท่ี 1-3 อักษรเจริญทัศน์ 41 

4 หนูออมจอมขยัน ปฐมวัยปีท่ี 1-3 อักษรเจริญทัศน์ 18 

5 หนูออมรู้ประหยัด ปฐมวัยปีท่ี 1-3 อักษรเจริญทัศน์ 18 

6 หนูออมผู้ซ่ือสัตย์ ปฐมวัยปีท่ี 1-3 อักษรเจริญทัศน์ 18 

7 หนูออมเด็กดีมีวินัย ปฐมวัยปีท่ี 1-3 อักษรเจริญทัศน์ 18 

8 หนูออมแสนสุภาพ ปฐมวัยปีท่ี 1-3 อักษรเจริญทัศน์ 18 

9 หนูออมรักสะอาด ปฐมวัยปีท่ี 1-3 อักษรเจริญทัศน์ 18 

10 หนูออมรักสามัคคี ปฐมวัยปีท่ี 1-3 อักษรเจริญทัศน์ 18 

11 หนูออมน้ําใจงาม ปฐมวัยปีท่ี 1-3 อักษรเจริญทัศน์ 18 

12 หมาป่ากับลูกแพะเจ็ดตัว ปฐมวัยปีท่ี 1-3 อมรินทร์ พริ้นต้ิงฯ 9 

13 อาบน้ําสนุกจัง ปฐมวัยปีท่ี 1-3 แพรวเพ่ือนเด็ก 9 

14 หนูน้อยสํารวจทะเล ปฐมวัยปีท่ี 1-3 แฮปป้ีคิดส์ 9 

15 มะเขือเทศยักษ์ ปฐมวัยปีท่ี 1-3 วัฒนาพานิช/2553 9 

16 หนอนจอมหิว ปฐมวัยปีท่ี 1-3 แพรวเพ่ือนเด็ก 9 

17 สํารวจท้องฟ้า ปฐมวัยปีท่ี 1-3 แฮปปป้ีคิดส์ 9 

18 
อย่านะน้ันมันอันตราย/รู้ไหมแบบน้ันมัน

สกปรก ปฐมวัยปีท่ี 1-3 
นานมีบุ๊คส์2553 9 

19 อ้วนใหญ่ยาวโย่ง ปฐมวัยปีท่ี 1-3 แปลน ฟอร์ คิดส์/2552 9 

20 เท่ียวฟาร์มแสนสุข ปฐมวัยปีท่ี 1-3 ผักแว่น 9 

21 เล่นกลางแจ้ง ปฐมวัยปีท่ี 1-3 แพรวเพ่ือนเด็ก 9 

22 เอ๊ะ อะไรนะ ปฐมวัยปีท่ี 1-3 แพรวเพ่ือนเด็ก 9 

23 ตํานานดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ปฐมวัยปีท่ี 1-3 สุวีริยาสาส์น 9 

24 รู้ไหมหนูชอบทําอะไรกับแม่ ปฐมวัยปีท่ี 1-3 แฮปป้ีคิดส์ 3 

25 รู้ไหมหนูชอบทําอะไรกับพ่อ ปฐมวัยปีท่ี 1-3 แอปป้ีคิดส์ 3 

     
 
 
     



เอกสารแนบเอกสารสอบราคาซ้ือขายหนังสือ   เลขท่ี    4/2555 

รายการหนังสือ 

ท่ี ชื่อหนังสือ ระดับชั้น สํานักพิมพ์ จํานวนเล่ม 

26 รุ้งกินน้ํา ปฐมวัยปีท่ี 1-3 แพรวเพ่ือนเด็ก 3 

27 นิทานวาดรูป ปฐมวัยปีท่ี 1-3 แพรวเพ่ือนเด็ก 3 

28 มาฟังเสียงกัน เอ๊ะนั่นตัวอะไร ปฐมวัยปีท่ี 1-3 นานมีบุ๊ค/2553 3 

29 
ความปลอดภัยในวยัเด็ก ระวังสิง่ต่างๆ

รอบตัว ปฐมวัยปีท่ี 1-3 
บ้านแปลน 3 

30 หัสผักกาดยักษ์ ปฐมวัยปีท่ี 1-3 แพรวเพ่ือนเด็ก 3 

31 อาหารของใคร ปฐมวัยปีท่ี 1-3 แพรวเพ่ือนเด็ก 3 

32 สวยงามดอกไม้ริมทาง ปฐมวัยปีท่ี 1-3 แพรวเพ่ือนเด็ก 3 

33 สัมผัสจับดู ปฐมวัยปีท่ี 1-3 พาส พับลิชซ่ิง 3 

34 นิทาน Pop-up สัตว์แสนรู้ ปฐมวัยปีท่ี 1-3 บ้านแปลน 3 

35 กุ๋งก๋ิงเป็นตาแดง ปฐมวัยปีท่ี 1-3 แปลน ฟอร์คิดส์/2553 3 

36 กุ๋งก๋ิงเป็นหวัด ปฐมวัยปีท่ี 1-3 แปลน ฟอร์คิดส์/2553 3 

37 กุ๋งก๋ิงไปโรงเรียน ปฐมวัยปีท่ี 1-3 แอปป้ีคิดส์ 3 

38 กุ๋งก๋ิงไปตลาด ปฐมวัยปีท่ี 1-3 แอปป้ีคิดส์ 3 

39 กุ๋งก๋ิงไปทะเล ปฐมวัยปีท่ี 1-3 แอปป้ีคิดส์ 3 

40 กุ๋งก๋ิงตัวมอม ปฐมวัยปีท่ี 1-3 แอปป้ีคิดส์ 3 

41 กุ๋งก๋ิงท้องผูก ปฐมวัยปีท่ี 1-3 แอปป้ีคิดส์ 3 

42 กุ๋งก๋ิงปวดฟัน ปฐมวัยปีท่ี 1-3 แอปป้ีคิดส์ 3 

43 กุ๋งก๋ิงรักพ่อแม่ ปฐมวัยปีท่ี 1-3 แปลน ฟอร์คิดส์/2553 3 

44 ขนมของแม่ ปฐมวัยปีท่ี 1-3 แพรวเพ่ือนเด็ก 3 

45 ขอหนูทําด้วยนะ ปฐมวัยปีท่ี 1-3 อมรินทร์ พริ้นต้ิงฯ 3 

46 ขับขานบทเพลง บรรเลงบทกลอน ปฐมวัยปีท่ี 1-3 พิมพ์พิชญา 3 

47 ข้าวเขียวผู้เสียสละ ปฐมวัยปีท่ี 1-3 ชมรมเด็ก 3 

48 ไก่น้อยกับพลอยแดง ปฐมวัยปีท่ี 1-3 แอปป้ีคิดส์ 3 

49 กระต่ายกับเต่า ปฐมวัยปีท่ี 1-3 แพรวเพ่ือนเด็ก 3 

50 กระต่ายต่ืนตูม ปฐมวัยปีท่ี 1-3 แอปป้ีคิดส์ 3 

     

     

     

     

     



     

เอกสารแนบเอกสารสอบราคาซ้ือขายหนังสือ   เลขท่ี    4/2555 

รายการหนังสือ 

ท่ี ชื่อหนังสือ ระดับชั้น สํานักพิมพ์ จํานวนเล่ม 

51 ฉันชอบกินผลไม้ ปฐมวัยปีท่ี 1-3 แปลน ฟอร์คิดส์/2553 3 

52 ดวงดาวฝันดี ปฐมวัยปีท่ี 1-3 แปลน ฟอร์คิดส์/2553 3 

53 ดอกไม้จากใครเอ่ย ปฐมวัยปีท่ี 1-3 แพรวเพ่ือนเด็ก 3 

54 ปากของใคร ปฐมวัยปีท่ี 1-3 เกริก ยุ้นพันธ์ 3 

55 พระคุณแม่ ปฐมวัยปีท่ี 1-3 แปลน ฟอร์คิดส์/2553 3 

56 พระจันทร์อยากมีเพ่ือน ปฐมวัยปีท่ี 1-3 แพรวเพ่ือนเด็ก 3 

57 มดน้อยแสนขยัน ปฐมวัยปีท่ี 1-3 อมรินทร์ พริ้นต้ิงฯ 3 

58 กุดจี่อยากมีเพ่ือน ปฐมวัยปีท่ี 1-3 นานมีบุ๊ค/2552 9 

59 หนังสือเรียนภาษาพาที ประถมศึกษาปีท่ี 1 องค์การค้าคุรุสภา 100 

60 หนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา ประถมศึกษาปีท่ี 1 องค์การค้าคุรุสภา 100 

61 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีท่ี 1 องค์การค้าคุรุสภา 100 

62 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีท่ี 1 อักษรเจริญทัศน์ 100 

63 หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประถมศึกษาปีท่ี 1 อักษรเจริญทัศน์ 100 

64 หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ประถมศึกษาปีท่ี 1 อักษรเจริญทัศน์ 100 

65 หนังสือเรียนการงานาอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษาปีท่ี 1 อักษรเจริญทัศน์ 100 

66 หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Gogo Love English 1 ประถมศึกษาปีท่ี 1 วัฒนาพานิช 80 

67 หนังสือเรียนภาษาพาที ประถมศึกษาปีท่ี 2 องค์การค้าคุรุสภา 115 

68 หนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา ประถมศึกษาปีท่ี 2 องค์การค้าคุรุสภา 115 

69 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 องค์การค้าคุรุสภา 115 

70 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อักษรเจริญทัศน์ 115 

71 หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประถมศึกษาปีท่ี 2 อักษรเจริญทัศน์ 115 

72 หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ประถมศึกษาปีท่ี 2 อักษรเจริญทัศน์ 115 

73 หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษาปีท่ี 2 อักษรเจริญทัศน์ 115 

74 หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Gogo Love English 2 ประถมศึกษาปีท่ี 2 วัฒนาพานิช 80 

75 หนังสือเรียนภาษาพาที ประถมศึกษาปีท่ี 3 องค์การค้าคุรุสภา 90 
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76 หนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา ประถมศึกษาปีท่ี 3 องค์การค้าคุรุสภา 90 

77 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 องค์การค้าคุรุสภา 90 

78 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อักษรเจริญทัศน์ 90 

79 หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประถมศึกษาปีท่ี 3 อักษรเจริญทัศน์ 90 

80 หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อักษรเจริญทัศน์ 90 

81 หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษาปีท่ี 3 อักษรเจริญทัศน์ 90 

82 หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Gogo Love English 1 ประถมศึกษาปีท่ี 3 วัฒนาพานิช 60 

83 หนังสือเรียนภาษาไทย ประถมศึกษาปีท่ี 4 วัฒนาพานิช 68 

84 หนังสือเรียนหลักการใช้ภาษาไทย ประถมศึกษาปีท่ี 4 วัฒนาพานิช 68 

85 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 องค์การค้าคุรุสภา 68 

86 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 วัฒนาพานิช 68 

87 หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประถมศึกษาปีท่ี 4 วัฒนาพานิช 68 

88 หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ประถมศึกษาปีท่ี 4 วัฒนาพานิช 68 

89 หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 วัฒนาพานิช 68 

90 หนังสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ประถมศึกษาปีท่ี 4 วัฒนาพานิช 68 

91 หนังสือเรียนดนตรี-นาฏศิลป์ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อักษรเจริญทัศน์ 38 

92 หนังสือเรียนเทคโนโลยีและการสื่อสาร ประถมศึกษาปีท่ี 4 อักษรเจริญทัศน์ 38 

93 หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  Smile ประถมศึกษาปีท่ี 4 อักษรเจริญทัศน์ 68 

94 หนังสือเรียนภาษาไทย ประถมศึกษาปีท่ี 5 วัฒนาพานิช 61 

95 หนังสือเรียนหลักการใช้ภาษาไทย ประถมศึกษาปีท่ี 5 วัฒนาพานิช 61 

96 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 องค์การค้าคุรุสภา 61 

97 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อักษรเจริญทัศน์ 61 

98 หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประถมศึกษาปีท่ี 5 วัฒนาพานิช 61 

99 หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ประถมศึกษาปีท่ี 5 วัฒนาพานิช 61 

100 หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 วัฒนาพานิช 61 
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ท่ี ชื่อหนังสือ ระดับชั้น สํานักพิมพ์ จํานวนเล่ม 

101 หนังสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ประถมศึกษาปีท่ี 5 อักษรเจริญทัศน์ 61 

102 หนังสือเรียนดนตรี-นาฏศิลป์ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อักษรเจริญทัศน์ 61 

103 หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษาปีท่ี 5 อักษรเจริญทัศน์ 61 

104 หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  Smile ประถมศึกษาปีท่ี 5 อักษรเจริญทัศน์ 61 

105 หนังสือเรียนภาษาไทย ประถมศึกษาปีท่ี 6 วัฒนาพานิช 60 

106 หนังสือเรียนหลักการใช้ภาษาไทย ประถมศึกษาปีท่ี 6 วัฒนาพานิช 60 

107 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 วัฒนาพานิช 60 

108 หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประถมศึกษาปีท่ี 6 วัฒนาพานิช 60 

109 หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ประถมศึกษาปีท่ี 6 วัฒนาพานิช 60 

110 หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 วัฒนาพานิช 60 

111 หนังสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ประถมศึกษาปีท่ี 6 วัฒนาพานิช 60 

112 หนังสือเรียนศิลปะ ประถมศึกษาปีท่ี 6 วัฒนาพานิช 60 

113 หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษาปีท่ี 6 วัฒนาพานิช 60 

114 หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  Smile ประถมศึกษาปีท่ี 6 อักษรเจริญทัศน์ 60 

115 หนังสือเรียนภาษาไทยวรรณคดีวิจักษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 องค์การค้าคุรุสภา 70 

116 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์  เล่ม 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อักษรเจริญทัศน์ 70 

117 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์  เล่ม 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อักษรเจริญทัศน์ 70 

118 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เล่ม 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สกสค. 70 

119 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เล่ม 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สกสค. 70 

120 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม เล่ม 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สกสค. 30 

121 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม เล่ม 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สกสค. 30 

122 หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Access 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อักษรเจริญทัศน์ 70 

123 
หนังสือเรียนภาษาไทยหลักภาษาและการใช้
ภาษา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

อักษรเจริญทัศน์ 70 

124 หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อักษรเจริญทัศน์ 70 

125 หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อักษรเจริญทัศน์ 70 
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รายการหนังสือ 

ท่ี ชื่อหนังสือ ระดับชั้น สํานักพิมพ์ จํานวนเล่ม 

126 หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อักษรเจริญทัศน์ 70 

127 หนังสือเรียนทัศนศิลป์ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อักษรเจริญทัศน์ 70 

128 หนังสือเรียนภาษาไทยวรรณคดีวิจักษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 องค์การค้าคุรุสภา 50 

129 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์  เล่ม 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 อักษรเจริญทัศน์ 70 

130 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์  เล่ม 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 อักษรเจริญทัศน์ 70 

131 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เล่ม 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สกสค. 70 

132 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เล่ม 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สกสค. 70 

133 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม เล่ม 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สกสค. 50 

134 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม เล่ม 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สกสค. 50 

135 หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Access 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 อักษรเจริญทัศน์ 50 

136 หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีท่ี 2 อักษรเจริญทัศน์ 70 

137 หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 อักษรเจริญทัศน์ 70 

138 หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีท่ี 2 อักษรเจริญทัศน์ 70 

139 หนังสือเรียนทัศนศิลป์ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 อักษรเจริญทัศน์ 70 

140 หนังสือเรียนภาษาไทยวรรณคดีวิจักษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 องค์การค้าคุรุสภา 60 

141 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์  เล่ม 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อักษรเจริญทัศน์ 60 

142 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์  เล่ม 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อักษรเจริญทัศน์ 60 

143 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เล่ม 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สกสค. 60 

144 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เล่ม 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สกสค. 60 

145 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม เล่ม 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สกสค. 50 

146 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม เล่ม 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สกสค. 50 

147 หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Access 3 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อักษรเจริญทัศน์ 60 

148 หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อักษรเจริญทัศน์ 60 

149 
หนังสือเรียนภาษาไทยหลักภาษาและการใช้
ภาษา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

อักษรเจริญทัศน์ 60 

150 หนังสือเรียนงานประดิษฐ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 แม็ค 30 

151 หนังสือเรียนภาษาไทย(วรรณคดีวิจักษ์) มัธยมศึกษาปีท่ี 4 องค์การค้าคุรุสภา 22 

152 

หนังสือเรียนภาษาไทย ชุด หลักภาษาและ
การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

องค์การค้าคุรุสภา 22 

153 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน เล่ม 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 องค์การค้าคุรุสภา 22 



154 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม เล่ม 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 องค์การค้าคุรุสภา 22 

155 หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีท่ี 4 องค์การค้าคุรุสภา 22 

156 หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ไทย มัธยมศึกษาปีท่ี 4 องค์การค้าคุรุสภา 22 

157 

หนังสือเรียนสังคมฯหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการดําเนินชีวิต เศรษฐศาสตร ์ภูมิศาสตร ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

องค์การค้าคุรุสภา 22 

158 หนังสือเรียนสังคมฯประวัติศาสตร์สากล มัธยมศึกษาปีท่ี 4 องค์การค้าคุรุสภา 22 

159 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เคมีพ้ืนฐาน มัธยมศึกษาปีท่ี 4 องค์การค้าคุรุสภา 22 

160 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาพ้ืนฐาน มัธยมศึกษาปีท่ี 4 องค์การค้าคุรุสภา 22 

161 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์พ้ืนฐาน มัธยมศึกษาปีท่ี 4 องค์การค้าคุรุสภา 22 

162 

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน โลก  
ดาราศาสตร์และอวกาศ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

องค์การค้าคุรุสภา 22 

163 หนังสือเรียนอังกฤษ Upstream มัธยมศึกษาปีท่ี 4 อักษรเจริญทัศน์ 22 

164 หนังสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาปีท่ี 4 องค์การค้าคุรุสภา 22 

165 หนังสือเรียนดนตรี มัธยมศึกษาปีท่ี 4 อักษรเจริญทัศน์ 22 

166 หนังสือเรียนทัศนศิลป์พ้ืนฐาน มัธยมศึกษาปีท่ี 4 องค์การค้าคุรุสภา 22 

167 

หนังสือเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

องค์การค้าคุรุสภา 22 
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  ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๑ โยธินนุกูล  ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า  “โรงเรียนเทศบาล ๑     
โยธินนุกูล”  มีความประสงค์จะสอบราคาซ้ือหนังสือเรียน ให้กับนักเรียน ประจําปีการศึกษา  2555   
ดังนี้ 

12. หนังสือเรียนชั้นปฐมวัยปีท่ี  1-3 จํานวน 58 รายการ (ดังเอกสารท่ีแนบ) 
13. หนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  จํานวน 8 รายการ (ดังเอกสารท่ีแนบ) 
14. หนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2  จํานวน 8 รายการ (ดังเอกสารท่ีแนบ) 
15. หนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  จํานวน 8 รายการ  (ดังเอกสารท่ีแนบ) 
16. หนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  จํานวน 11 รายการ (ดังเอกสารท่ีแนบ) 
17. หนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  จํานวน 11 รายการ (ดังเอกสารท่ีแนบ) 
18. หนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  จํานวน 10 รายการ (ดังเอกสารท่ีแนบ) 
19. หนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1    จํานวน 13 รายการ (ดังเอกสารท่ีแนบ) 
20. หนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2    จํานวน 12 รายการ (ดังเอกสารท่ีแนบ) 
21. หนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3    จํานวน 11 รายการ (ดังเอกสารท่ีแนบ) 
22. หนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4    จํานวน 17 รายการ (ดังเอกสารท่ีแนบ) 

โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด  ดังต่อไปนี้ 
 1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
  1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  1.2  แบบใบเสนอราคา 
  1.3  แบบสัญญาซ้ือขาย 
  1.4  แบบหนังสือคํ้าประกัน(หลักประกันสัญญา) 
  1.5  ราคากลาง   525,220.-บาท 
 2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  2.1  ผู้เสนอราคาต้องมีอาชีพขายสิ่งของท่ีสอบราคาซ้ือ และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้ง
เวียนชื่อเป็นผู้ท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หรือห้าม
ติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับเทศบาล 
  2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอม
ข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดามีผลงานประเภทเดียวกัน
กับงานท่ีสอบราคาซ้ือในวงเงินไม่น้อยกว่า – บาท และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน 

.../ราชการหน่วยงาน 
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ราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีเทศบาลตําบล
เชื่อถือ 
 3.  หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา  ดังนี้ 
  3.1  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  และสําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม(ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง และยื่นพร้อมต้นฉบับ 
  3.2  สําเนาทะเบียนร้านค้า  สําเนาทะเบียนบ้าน  และสําเนาบัตรประชาชน 
  3.3  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบ
อํานาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  3.4  บัญชีรายการเอกสารท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคารวมท้ังรายการ 
และจํานวนตัวอย่าง (ถ้ามี) 
  3.5  หนังสือแต่งต้ังร้านค้าตัวแทนจําหน่ายหนังสือ สื่อการเรียนการสอน ปี 2555 
 4.  กานย่ืนซองสอบราคา 
  4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดย
ไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้
ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมี
การขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา(ถ้ามี)กํากับ
ไว้ด้วยทุกแห่ง 
  4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย
เสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ท้ังนี้ราคาท่ีรวมเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่
ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอากร
อ่ืนๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท้ังปวง จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ 
  ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  30  วัน นับแต่วันเปิดซอง
สอบราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการ
เสนอราคามิได้ 
  4.3  ผู้เสนอราคา ต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน  30 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซ้ือขาย 
 
 

.../4.4  ผู้เสนอราคา 
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  4.4  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรูปแบบรายการรายละเอียด
คุณลักษณะของหนังสือเรียน ไปพร้อมกับใบเสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ 
โรงเรียนโยธินนุกูล จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
  สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาท่ีเข้าสอบราคา หาก
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์ขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนํา
ต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบ  ภายใน 7 วัน 
  4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุท่ีเสนอ  จํานวน – (หน่วย) เพ่ือใช้ใน
การตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ท้ังนี้ โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ
ในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างท่ีเหลือหรือไม่ใช้แล้ว โรงเรียนจะคืนให้แก่
ผู้เสนอราคา 
  4.6  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาจะต้องปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง  
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบ
ราคาเลขท่ี........”  กําหนดยื่นซองสอบราคาโดยตรงในวันท่ี 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555   
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีว่าการอําเภอเมืองนครราชสีมา  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  เวลา  10:00-10:30 น. หรือ  ณ งานธุรการการเงินและพัสดุ
โรงเรียนเทศบาล ๑ โยธินนุกูล  ต้ังแต่วันท่ี  11  มิถุนายน  ถึง  วันท่ี  22  มิถุนายน  พ.ศ.  2555   
ในวันและเวลาราชการ   
  เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคา ในวันท่ี  26  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555 
ต้ังแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีว่าการอําเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรอืยื่นหลักฐานการ 

เสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่
สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น 
 
 

.../5.3  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ 
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  5.3  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี้ 
   (1)   ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน 
   (2)   ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอ
ราคาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
   (3)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบ
ราคาท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 

 (4)   ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอ 
ราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี)กํากับไว้ 
  5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาหรือโรงเรียนมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้ โรงเรียนมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
  5.5  โรงเรียนทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือ 
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้ รวมท้ังโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคา
เสมือนเป็นผู้ท้ิงงาน หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกัน
ในการเสนอราคา 

6. การทําสัญญาจ้าง 
6.1 ในกรณีผู้ชนะการสอบราคาจะต้องส่งมอบสิ่งของให้ครบถ้วนภายใน  5  วัน 

ทําการของทางราชการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือ โรงเรียนจะพิจารณาทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทน
การทําสัญญาดังระบุในข้อ  1.3 ก็ได้ 
  6.2  ในกรณีผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  
5 วันทําการของทางราชการ หรือโรงเรียนฯเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1 ผู้
ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับโรงเรียน ภายใน 7 วัน นับ
ถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคา
สิ่งของท่ีสอบราคาได้ให้โรงเรียนฯ ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
                                                                                           .../(1)   เงินสด 
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   (1)   เงินสด 
   (2)   เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียนฯ โดยเป็นเช็คลงวันท่ีทําสัญญา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
   (3)   หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือ 
คํ้าประกันดังระบุในข้อ  1.4 
   (4)   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน  15  วัน นบัถัดจากวันท่ีผู้ชนะการ
สอบราคา(ผู้ขาย)พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 
 7.  การจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
  โรงเรียนจะจ่ายเงิน โดยแบ่งออกเป็น  1  งวด ดังนี้ 
  งวดท่ี  1  เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ  100  ของค่าจัดซ้ือเม่ือผู้ขายได้ส่งของ
ท้ังหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา 
 8.  อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามสัญญาซ้ือขาย  ให้คิดในอัตราร้อยละ  0.20  ต่อวัน 
 9.  การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการสอบราคาซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดัง
ระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาจนกว่าจะส่งสิ่งของตามข้อ 4 ถูกต้องครบถ้วนไม่น้อยกว่า.......-..........เดือน.......-........ปี นับ
ถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือรับมอบโดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 
 7  วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาอ่ืนๆ 
  10.1  เงินค่าพัสดุการซ้ือครั้งนี้ได้มาจากเงินหมวดรายได้สถานศึกษาท่ีได้รับจัดสรร
ตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี (ค่าหนังสือเรียน) การลงนามใน
สัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือโรงเรียนฯได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้วเท่านั้น 
  10.2  เม่ือ โรงเรียนฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซ้ือ
สิ่งของตามสอบราคาซ้ือแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และ
ของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคา ซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชนาวี ดังนี้ 
 
 

.../(1) แจ้งการส่ังหรือนํา 
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   (1)   แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชนาวี  ภายใน  7 วัน นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างสั่งหรือซ้ือของจาก
ต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (2)   จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทยซ่ึงจะต้องได้รับ
อนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (3)   ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม(1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชนาวี 
  10.3  ผู้เสนอราคาซ่ึงโรงเรียนฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญา หรือข้อตกลงภายใน
เวลาท่ีราชการกําหนดระบุไว้ในข้อ 6 โรงเรียนฯอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย(ถ้ามี)
รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  10.4  โรงเรียนฯ สงวนสิทธิท่ีจะแก้ไข เพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัด หรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
      โรงเรียนเทศบาล ๑ โยธินนุกลู    
              วันท่ี    11    มิถุนายน   2555 
 


