
 
 

 
ประกาศโรงเรียนเนินสง่าวิทยา 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

-------------------------------------- 
 

 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ
หนังสือเรียนซื้อหนังสือเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ ๑   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
จ านวน ๑๒2 รายการ งบประมาณ ๕๐๘,๑๑๖ บาท ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงบเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานส าหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงาน
ซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๘,๑๑๖ บาท (ห้าแสนแปดพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทถ้วน) ตาม
รายการแนบท้ายประกาศฉบับนี ้ 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียนเนินสง่า
วิทยา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
 11. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
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 12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
ในวันที่ 17 – 24 เมษายน ๒๕62 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 

 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ไดต้ั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.noensangawittaya.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4484-6117 ในวนัและเวลาราชการ  

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายังโรงเรียนเนินสง่าวิทยา ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4484-6117 หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด ภายในวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยโรงเรียนเนินสง่าวิทยา จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์  www.noensangawittaya.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่  17 – 24 เมษายน 
2562 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 

 

 (ลงชื่อ)  
             (นายเกียรติ ปะหุสี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินสง่าวิทยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gprocurement.go.th/
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รายการแนบท้ายประกาศโรงเรียนเนินสง่าวิทยา 

 

ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) 
 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงิน

อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
........................... 

 

1. หลักการและเหตุผล 

            โรงเรียนเนินสง่าวิทยา อ าเภอเนินสง่า สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เปิดท าการ
จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ต้องการจัดซื้อหนังสือเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 1-6 ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๑22 รายการ งบประมาณ ๕๐๘,๑๑๖ บาท 
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงบเงิน
อุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจัดหาหนังสือเรียนส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

           2.2 เพ่ือให้การจัดซื้อหนังสือเรียนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 3.1 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ดาเนินการจัดซื้อดังกล่าว 
 3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
 3.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียน 
เนินสง่าวิทยา ในวันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้
 3.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคา ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 3.6 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 3.7 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ผลิต หรือผู้จ าหน่าย หรือผู้แทนจ าหน่าย โดยมี
หนังสือยืนยันจากผู้จ าหน่ายโดยตรง 
 ทั้งนี้ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาทุกราย ว่าเป็นไปตาม
เงื่อนไขและข้อก าหนดในการสอบราคาหรือไม่ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน โดยโรงเรียน 
เนินสง่าวิทยา ขอตัดสิทธิ์ในการสอบราคาในครั้งนี้ 
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3. รูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
     รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของหนังสือเรียน ประกอบด้วย 

3.1 รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของหนังสือเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 ล าดับ 
รายการหนังสือเรียน ส านักพิมพ ์ ผู้เรียบเรียง 

จ านวน ราคา ราคา 

ที ่ เล่ม มาตรฐาน รวมท้ังสิ้น 

    ต่อเล่ม   

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1 หนังสือเรียนภาษาไทย วิวิธภาษา องค์การค้า สพฐ 50 70.00 3,500.00 

2 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวจิักษ์ องค์การค้า สพฐ 50 58.00 2,900.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ฯ 

3 หนังสือเรียนประวัตศิาสตร ์ อจท. ณรงค์และคณะ 50 78.00 3,900.00 

4 หนังสือเรียนสังคมศึกษา อจท. ดร.ด ารงค์และคณะ 50 139.00 6,950.00 

5 หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา อจท. ดร.วิทย-์เสถียรพงษ ์ 41 68.00 2,788.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

6 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 (หลักสตูรใหม่) สสวท สสวท 50 91.00 4,550.00 

7 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 (หลักสตูรใหม่) สสวท สสวท 50 88.00 4,400.00 

8 หนังสือเรียนการออกแบบและเทคโนโลย ี องค์การค้า สสวท 115 73.00 8,395.00 

9 หนังสือเรียนเทคโนโลย ี(วิทยาการค านวณ) องค์การค้า สสวท 115 83.00 9,545.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

10 หนังสือเรียนพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 1 องค์การค้า สสวท 35 115.00 4,025.00 

11 หนังสือเรียนพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 2 องค์การค้า สสวท 72 99.00 7,128.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

12 หนังสือเรียน spark อจท. อจท. 115 125.00 14,375.00 

13 
หนังสือเรียน Highlight of Reading and Writing 
M.1 

ไทยวัฒนา
พานิช 

เลิศ เกษรด า 35 110.00 3,850.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา           

14 หนังสือเรียนสุขศึกษา เอมพันธ์ นพ.กิตติ ปรมตัถผล 115 75.00 8,625.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี 

15 หนังสือเรียนการงานอาชีพ พว. พว. 115 60.00 6,900.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

16 หนังสือเรียนทัศนศลิป์ 1 เอมพันธ์ ดร.เตชิต ตรีชัย 115 79.00 9,085.00 

              

  รวมท้ังสิ้น หน่ึงแสนเก้าร้อยสิบหกบาทถ้วน 100,916.00 
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3.2 รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของหนังสือเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 

 ล าดับ 
รายการหนังสือเรียน ส านักพิมพ ์ ผู้เรียบเรียง 

จ านวน ราคา ราคา 

ที ่ เล่ม มาตรฐาน รวมท้ังสิ้น 

    ต่อเล่ม   

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1 หนังสือเรียนภาษาไทย วิวิธภาษา องค์การค้า สพฐ 50 83.00 4,150.00 

2 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวจิักษ ์ องค์การค้า สพฐ 50 56.00 2,800.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ฯ 

3 หนังสือเรียนสังคมศึกษา อจท. ดร.ด ารงค์และคณะ 50 142.00 7,100.00 

4 หนังสือเรียนประวัตศิาสตร ์ อจท. ณรงค์และคณะ 50 84.00 4,200.00 

5 หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา อจท. ดร.วิทย-์เสถียรพงษ ์ 40 74.00 2,960.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

6 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม 3 (หลักสตูรใหม่) สสวท สสวท 95 52.00 4,940.00 

7 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม 4 (หลักสตูรใหม่) สสวท สสวท 95 52.00 4,940.00 

8 หนังสือเรียนการออกแบบและเทคโนโลย ีม.2 องค์การค้า สสวท 95 53.00 5,035.00 

9 หนังสือเรียนเทคโนโลย ี(วิทยาการค านวณ) ม.2 องค์การค้า สสวท 95 69.00 6,555.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

10 หนังสือเรียนพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 1 องค์การค้า สสวท 95 123.00 11,685.00 

11 หนังสือเรียนพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 2 องค์การค้า สสวท 95 114.00 10,830.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

12 หนังสือเรียน spark อจท. อจท. 95 125.00 11,875.00 

13 
หนังสือเรียนHighlight of Reading and Writing 
M.2 

ไทยวัฒนา
พานิช เลิศ เกษรด า 35 110.00 3,850.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

14 หนังสือเรียนสุขศึกษา เอมพันธ์ นพ.กิตติ ปรมตัถผล 95 78.00 7,410.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี 

15 หนังสือเรียนการงานอาชีพ พว. พว. 50 92.00 4,600.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

16 หนังสือเรียนทัศนศลิป์ 2 เอมพันธ์ ดร.เตชิต ตรีชัย 95 69.00 6,555.00 

              

  รวมท้ังสิ้น เก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน 99,485.00 
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3.3 รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของหนังสือเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 ล าดับ 
รายการหนังสือเรียน ส านักพิมพ ์ ผู้เรียบเรียง 

จ านวน ราคา ราคา 

ที ่ เล่ม มาตรฐาน รวมท้ังสิ้น 

    ต่อเล่ม   

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1 หนังสือเรียนภาษาไทย วิวิธภาษา องค์การค้า สพฐ 50 78.00 3,900.00 

2 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวจิักษ์ องค์การค้า สพฐ 50 56.00 2,800.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ฯ 

3 หนังสือเรียนสังคมศึกษา อจท. กระมลและคณะ 50 136.00 6,800.00 

4 หนังสือเรียนประวัตศิาสตร ์ อจท. ณรงค์และคณะ 50 84.00 4,200.00 

5 หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา อจท. ดร.วิทย-์เสถียรพงษ ์ 40 79.00 3,160.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

6 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม 5 (เดิม) สสวท สสวท 50 32.00 1,600.00 

7 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร ์เล่ม 6 (เดิม) สสวท สสวท 50 54.00 2,700.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

8 หนังสือเรียนพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 1 องค์การค้า สสวท 30 50.00 1,500.00 

9 หนังสือเรียนพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 2 องค์การค้า สสวท 30 51.00 1,530.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

10 หนังสือเรียนspark อจท. อจท. 95 125.00 11,875.00 

11 
หนังสือเรียนHighlight of Reading and Writing 
M.3 

ไทยวัฒนา
พานิช 

เลิศ เกษรด า 35 110.00 3,850.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

12 หนังสือเรียนสุขศึกษา เอมพันธ์ นพ.กิตติ ปรมตัถผล 95 85.00 8,075.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี 

13 หนังสือเรียนการงานอาชีพ พว. พว. 35 92.00 3,220.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

14 หนังสือเรียนทัศนศลิป์ 3 เอมพันธ์ ดร.เตชิต ตรีชัย 95 67.00 6,365.00 

              

  รวมท้ังสิ้น หกหมื่นหน่ึงพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน 61,575.00 
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3.4 รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของหนังสือเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ล าดับ 
รายการหนังสือเรียน ส านักพิมพ ์ ผู้เรียบเรียง 

จ านวน ราคา ราคา 

ที ่ เล่ม มาตรฐาน รวมท้ังสิ้น 
    ต่อเล่ม   

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวจิักษ์ องค์การค้า สพฐ 50 78.00 3,900.00 

2 หนังสือเรียนภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาเพือ่การสื่อสาร องค์การค้า สพฐ 50 91.00 4,550.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ฯ 

3 หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา อจท. ดนัยและคณะ 40 88.00 3,520.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์           

4 หนังสือเรียนฟิสิกส์ เล่ม 1 (หลักสตูรใหม่) สสวท สสวท 35 89.00 3,115.00 

5 หนังสือเรียนฟิสิกส์ เล่ม 2 (หลักสตูรใหม่) สสวท สสวท 35 97.00 3,395.00 

6 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรใหม่) สสวท สสวท 50 97.00 4,850.00 

7 หนังสือเรียนชีววิทยา (เพิ่มเติม) เล่ม 1 (หลักสตูรใหม่) สสวท สสวท 45 88.00 3,960.00 

8 หนังสือเรียนชีววิทยา (เพิ่มเติม) เล่ม 2 (หลักสตูรใหม่) สสวท สสวท 45 80.00 3,600.00 

9 หนังสือเรียนเคมีเพิม่เตมิ เลม่ 1 (หลักสตูรใหม่) สสวท สสวท 30 77.00 2,310.00 

10 หนังสือเรียนเคมีเพิม่เตมิ เลม่ 2 (หลักสตูรใหม่) สสวท สสวท 30 62.00 1,860.00 

11 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (เพิ่มเติม) เล่ม 1 (หลักสูตรใหม่) สสวท สสวท 30 65.00 1,950.00 

12 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (เพิ่มเติม) เล่ม 2 (หลักสูตรใหม่) สสวท สสวท 30 50.00 1,500.00 

13 หนังสือเรียนการออกแบบและเทคโนโลย ี องค์การค้า สสวท 70 64.00 4,480.00 

14 หนังสือเรียนเทคโนโลย ี(วิทยาการค านวณ)  องค์การค้า สสวท 70 41.00 2,870.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

15 หนังสือเรียนพ้ืนฐาน คณิตศาสตร ์ องค์การค้า สสวท 60 56.00 3,360.00 

16 หนังสือเรียนเพิ่มเตมิ คณติศาสตร ์เล่ม 1 องค์การค้า สสวท 70 76.00 5,320.00 

17 หนังสือเรียนเพิ่มเตมิ คณิตศาสตร ์เล่ม 2 องค์การค้า สสวท 25 114.00 2,850.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

18 หนังสือเรียนHighlight of Reading and Writing M.4 
ไทยวัฒนา

พานิช 
เลิศ เกษรด า 35 110.00 3,850.00 

 19 หนังสือเรียน Upload อจท. Virginia - Jenny 70 128.00 8,960.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

20 หนังสือเรียนสุขศึกษา เอมพันธ์ นพ.กิตติ ปรมตัถผล 70 78.00 5,460.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี 

21 หนังสือเรียนการงานอาชีพ พว. พว. 70 92.00 6,440.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

22 หนังสือเรียนศลิปะ เอมพันธ์ ณีรนุช สุวรรณชัย 70 170.00 11,900.00 
  รวมท้ังสิ้น เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน 94,000.00 
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3.5 รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของหนังสือเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ล าดับ 

รายการหนังสือเรียน ส านักพิมพ ์ ผู้เรียบเรียง 
จ านวน ราคา ราคา 

ที ่ เล่ม มาตรฐาน รวมท้ังสิ้น 
    ต่อเล่ม   

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวจิักษ์ องค์การค้า สพฐ 50 61.00 3,050.00 

2 หนังสือเรียนภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาเพือ่การสื่อสาร องค์การค้า สพฐ 50 98.00 4,900.00 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ฯ 

3 หนังสือเรียนเศรษฐศาสตร ์ อจท. ชรินทร์และคณะ 50 75.00 3,750.00 
4 หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา อจท. ดนัยและคณะ 40 88.00 3,520.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
5 วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2 สสวท สสวท 60 83.00 4,980.00 

6 ชีววิทยา (เพิ่มเติม) เลม่ 3 (หลักสตูรใหม่) สสวท สสวท 30 80.00 2,400.00 

7 ชีววิทยา (เพิ่มเติม) เลม่ 4 (หลักสตูรใหม่) สสวท สสวท 30 80.00 2,400.00 

8 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (เพิ่มเติม) เล่ม 3 (หลักสูตรใหม่) สสวท สสวท 21 42.00 882.00 

9 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (เพิ่มเติม) เล่ม 4 (หลักสูตรใหม่) สสวท สสวท 21 45.00 945.00 

10 เคมีเพิ่มเติม เล่ม 3 (หลักสูตรใหม)่ สสวท สสวท 20 59.00 1,180.00 

11 เคมีเพิ่มเติม เล่ม 4 (หลักสูตรใหม)่ สสวท สสวท 20 59.00 1,180.00 

12 วิทยาศาสตร์กายภาพ  (หลักสตูรใหม่) สสวท สสวท 60 97.00 5,820.00 

13 ฟิสิกส์ เล่ม 3 (หลักสตูรใหม่) สสวท สสวท 21 75.00 1,575.00 

14 ฟิสิกส์ เล่ม  4 (หลักสูตรใหม่) สสวท สสวท 20 98.00 1,960.00 

15 หนังสือเรียนการออกแบบและเทคโนโลย ี องค์การค้า สสวท 60 39.00 2,340.00 

16 หนังสือเรียนเทคโนโลย ี(วิทยาการค านวณ) องค์การค้า สสวท 60 54.00 3,240.00 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

17 หนังสือเรียนพ้ืนฐาน คณิตศาสตร ์ องค์การค้า สสวท 60 63.00 3,780.00 

18 หนังสือเรียนเพิ่มเตมิ คณติศาสตร ์เล่ม 1 องค์การค้า สสวท 21 102.00 2,142.00 

19 หนังสือเรียนเพิ่มเตมิ คณิตศาสตร ์เล่ม 2 องค์การค้า สสวท 20 67.00 1,340.00 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

20 หนังสือเรียนHighlight of Reading and Writing M.5 ไทยวัฒนาพานชิ เลิศ เกษรด า 35 110.00 3,850.00 

 21 หนังสือเรียน Upload อจท. Virginia - Jenny 60 128.00 7,680.00 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

22 หนังสือเรียนสุขศึกษา เอมพันธ์ นพ.กิตติ ปรมตัถผล 60 78.00 4,680.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี 

23 หนังสือเรียนการงานอาชีพ พว. พว. 30 92.00 2,760.00 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

24 หนังสือเรียนนาฏศิลป์ เอมพันธ์ ธิดารัตน์ ภักดีรักษ์ 60 77.00 4,620.00 

  รวมท้ังสิ้น เจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน 74,974.00 
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3.6 รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของหนังสือเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ล าดับ 
รายการหนังสือเรียน ส านักพิมพ ์ ผู้เรียบเรียง 

จ านวน ราคา ราคา 

ที ่ เล่ม มาตรฐาน รวมท้ังสิ้น 

    ต่อเล่ม   

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวจิักษ์ องค์การค้า สพฐ 50 78.00 3,900.00 

2 
หนังสือเรียนภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 

องค์การค้า สพฐ 50 107.00 5,350.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ฯ 

3 หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา อจท. ดร.วิทย-์เสถียรพงษ ์ 40 88.00 3,520.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

4 หนังสือเรียนชีววิทยา (เพิ่มเติม) เล่ม 4 (เดิม) สสวท สสวท 16 61.00 976.00 

5 หนังสือเรียนชีววิทยา (เพิ่มเติม) เล่ม 5 (เดิม) สสวท สสวท 16 69.00 1,104.00 

6 หนังสือเรียนเคมีเพิม่เตมิ เลม่ 4 (เดิม) สสวท สสวท 26 54.00 1,404.00 

7 หนังสือเรียนเคมีเพิม่เตมิ เลม่ 5 (เดิม) สสวท สสวท 26 63.00 1,638.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

8 หนังสือเรียนHighlight of Reading and Writing M.6 
ไทยวัฒนา

พานิช 
เลิศ เกษรด า 35 110.00 3,850.00 

 9 หนังสือเรียน Upload อจท. Virginia - Jenny 60 128.00 7,680.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

10 หนังสือเรียนสุขศึกษา เอมพันธ์ นพ.กิตติ ปรมตัถผล 60 82.00 4,920.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี 

11 หนังสือเรียนการงานอาชีพ พว. พว. 30 92.00 2,760.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

12 หนังสือเรียนดนตร ี พว. อรวรรณ ยมวัฒนา 60 62.00 3,720.00 

              

  รวมท้ังสิ้น สี่หมื่นแปดร้อยย่ีสิบสองบาทถ้วน 40,822.00 
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3.7 รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของหนังสือเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

ล าดับ 
รายการหนังสือเรียน ส านักพิมพ ์ ผู้เรียบเรียง 

จ านวน ราคา ราคา 

ที ่ เล่ม มาตรฐาน รวมท้ังสิ้น 

    ต่อเล่ม   

1 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS 1  อจท. กุณฑีราและคณะ 15 78.00 1,170.00 

2 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS 2 อจท. กุณฑีราและคณะ 15 78.00 1,170.00 

  รวมท้ังสิ้น สองพันสามร้อยสีส่ิบบาทถ้วน 2,340.00 

 
3.8 รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของหนังสือเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 

ล าดับ 
รายการหนังสือเรียน ส านักพิมพ ์ ผู้เรียบเรียง 

จ านวน ราคา ราคา 

ที ่ เล่ม มาตรฐาน รวมท้ังสิ้น 

    ต่อเล่ม   

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ฯ 

1 หนังสือเรียนประวัตศิาสตรไ์ทย ม. 4-6 อจท. ณรงค-์วุฒิชัย 70 88.00 6,160.00 

2 หนังสือเรียนการปกครองท้องถิ่นไทย ม. 4-6 อจท. วรรัตน์และคณะ 36 76.00 2,736.00 

3 หนังสือเรียนกฎหมายน่ารู้ ม. 4-6 อจท. ดร.วิทย-์เสถียรพงษ ์ 36 76.00 2,736.00 

4 
หนังสือเรียนหนา้ที่พลเมืองและการด าเนินชีวิตในสังคม 
ม. 4-6 

อจท. ดร.วิทย-์เสถียรพงษ ์ 40 88.00 3,520.00 

5 หนังสือเรียนประวัตศิาสตรส์ากล ม. 4-6 อจท. สัญชัยและคณะ 60 88.00 5,280.00 

6 หนังสือเรียนภูมิศาสตร์ ม. 4-6 อจท. ดร.สากลและคณะ 60 119.00 7,140.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

7 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ ม. 4-6 สสวท สสวท 36 97.00 3,492.00 

8 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS 1  อจท. กุณฑีราและคณะ 35 84.00 2,940.00 

  รวมท้ังสิ้น สามหมื่นสี่พันสี่บาทถว้น 34,004.00 

 
๔. ระยะเวลาดาเนินการและส่งมอบงาน  
 ผู้ขายจะต้องด าเนินการส่งมอบพัสดุให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันที่ลงนาม 
ในสัญญาซื้อขาย 
 
๕. วงเงินในการจัดหา 
 เงินงบประมาณ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับ
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ค่าหนังสือเรียน) จ านวน ๕๐๘,๑๑๖ บาท (ห้าแสนแปดพันหนึ่งร้อยสิบหก
บาทถ้วน) 
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 ราคากลาง สืบราคาจากบัญชีรายการหนังสือทางเว็บไชต์ บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จ ากัด, บริษัท 
ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด, บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จ ากัด, องค์การค้าของ สกสค. ,บริษัท 
ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จ ากัด (ทวพ.)และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่ง
ไดเ้ผยแพร่ข้อมูลในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - 2562 รวมเป็นเงิน ๕๐๘,๑๑๖ บาท (ห้าแสนแปดพันหนึ่งร้อยสิบหกบาท
ถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าขนส่ง รวมถึงค่าด าเนินการต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนไว้ด้วยแล้ว 
 
๖. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์หรือแสดงความ
คิดเห็นโดยเปิดเผยตัวภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ได้ที่ 
 ๖.1 ทางไปรษณีย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินสง่าวิทยา เลขที่ 14 หมู่ 5 ต าบลหนองฉิม อ าเภอเนิน
สง่า        จังหวัดชัยภูมิ ๓๕๑๓๐ 
 6.2 โทรศัพท์ 044-846117 
 ๖.3 เว็บไซต์ www.noensangawittaya.ac.th 
 ๖.๔ Email Address : neonsangaschool@gmail.com 
  

 ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 
 
   ลงชื่อ ประธานกรรมการ 
           (นายสมยศ  แผ่นทอง) 
 
 
ลงชื่อ กรรมการ  ลงชื่อ กรรมการ 
      (นางรัตนาภรณ์ ปะหุสี)          (นางญานิศา วิลาวรรณ์) 
 
 
ลงชื่อ กรรมการ  ลงชื่อ กรรมการ 
      (นายสุเทพ ผันสันเทียะ)          (นายสมบูรณ์ ไพรเขียว) 
 
 
ลงชื่อ กรรมการ  ลงชื่อ กรรมการ 
      (นางศิฬิภัทชา ชนะพาล)              (นางจริยา แซ่อุย) 
 
 
ลงชื่อ กรรมการ  ลงชื่อ กรรมการ 
    (นางสาวบุรินทร์ สีหามาตร)        (นายสุบรรณ พงษ์สุพรรณ) 
 
 
ลงชื่อ กรรมการ  ลงชื่อ กรรมการและ
เลขานุการ 
    (นางสาวศศิธร ศรีจันทะ)          (นายศิร์วิชา ปั้นหยวก)   

 


