
 
 

 
 
 

 ประกาศโรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 
เรื่อง   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ) 

และรายการอุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) (เลือกรายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
………………………………………….. 

 

    โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น มีความประสงค์จะด าเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการครุภัณฑ์ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ) และรายการอุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) (เลือกรายการ) ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ  
ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินท้ังส้ิน งบประมาณ 525,620 บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันหกรอ้ยยี่สิบบาทถ้วน) ดังนี้  

           1.  รายการครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ) จ านวน 1 รายการ 
ราคารายการละ 399,620 บาท งบประมาณ  399,620 บาท        

            2.  รายการอุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) (เลือกรายการ)  จ านวน 1 รายการ 
ราคารายการละ 126,000  บาท งบประมาณ  126,000 บาท        

    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
   1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ  
       4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยืน่ข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วย 
งานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ  ผู้บริหาร  ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
           6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                   7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                   8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียนบ้านนามูลฮิน้ 
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                   9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าส่ังให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                   10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic 
Government Procurement : e - GP)  ของกรมบัญชีกลาง 
 
 
              / ผู้ยื่นข้อเสนอ… 
 



 

                  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
ในวันท่ี  30 พฤศจิกายน 2563  ระหว่างเวลา  08.30  น. ถึง  16.30 น.  
 

                       ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ต้ังแต่วันท่ีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
 

                 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.nh.ac.th  , www.nkpedu1.org , หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0850057454   ในวันและเวลาราชการ 
 
 

                             ประกาศ  ณ  วันท่ี  18  พฤศจิกายน 2563   
 
 
 

             (นายนพพร  มีอภิรักษ์) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 

 
 
 

 
หมายเหตุ   ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี 1 และเอกสารส่วนท่ี 2)  
ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันท่ีขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่ 1/2564 

      การประกวดราคาซ้ือ รายการครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
และรายการอุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตามประกาศโรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 
ลงวันที่  18  พฤศจิกายน  2563 

-------------------------------- 
              โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "โรงเรียน"  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ รายการครุภัณฑ์
ส าหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ) และรายการอุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) (เลือกรายการ)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน  2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  ตามรายการ 
ดังนี ้
         1. รายการครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ)  จ านวน 1  รายการ  
ราคารายการละ 399,620  บาท งบประมาณ  399,620 บาท        
          2. รายการอุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) (เลือกรายการ)   จ านวน 1 รายการ 
ราคารายการละ 126,000  บาท งบประมาณ  126,000 บาท        

   รวม  2  รายการ  เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน  525,620 บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)   
  

พัสดุท่ีจะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ 
ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้  
โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
            1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                 1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                 1.2  แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                 1.3  สัญญาซื้อขายท่ัวไป 
                 1.4  แบบหนังสือค้ าประกัน 
                       (1)   หลักประกันสัญญา 
                 1.5  บทนิยาม 
                       (1)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                       (2)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
                 1.6  แบบบัญชีเอกสารท่ีก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                       (1)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 
                       (2)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 
            2.  คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
                 2.1  มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 2.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 2.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                 2.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 
 

                /2.5  ไม่เป็นบุคคล... 
 



              2.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการ
ผู้จัดการ  ผู้บริหาร  ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
              2.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
             2.7  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
             2.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ส านักงาน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
            2.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีค าส่ังให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
            2.10  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement: e - GP)  ของกรมบัญชีกลาง  
 

           3.  หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์  โดยแยกเป็น  2  ส่วน คือ 
                3.1  ส่วนท่ี 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                     (1)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                           (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล  บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
                           (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  (ถ้ามี) พร้อม
ท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
                    (2)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  
หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสัญชาติไทย  พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
                    (3)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า   ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้า
ร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                    (4)  เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ 
                          (4.1)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
                          (4.2)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
                    (5) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1  ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (1) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                   ท้ังนี้  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี 1  ครบถ้วนถูกต้องแล้ว 
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี 1  ตามแบบในข้อ 1.6 (1)  ให้โดย 
ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี 1  ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
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            3.2  ส่วนท่ี 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                  (1)  ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบอ านาจซึ่ง         
ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ  ท้ังนี้                       
หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
                  (2)  แคตตาล็อกและแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4 
                  (3)  เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ  
   (3.1) แนบท้ายใบเสนอราคา รายการครุภัณฑ์ห้องคณิตศาสตร์ 
   (3.2) แนบท้ายใบเสนอราคา รายการอุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ 
          (4)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2  ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (2)  โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                 ท้ังนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี 2  ครบถ้วน  ถูกต้องแล้ว  
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี 2  ตามแบบในข้อ 1.6  (2)  ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอ
ไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี 2  ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)           
    

            4.  การเสนอราคา 
                 4.1  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามท่ี
ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ท้ังส้ิน  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง
ครบถ้วน  พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ 
PDF File (Portable Document Format) 
                 4.2  ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว   
โดยเสนอราคารวม  และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  
ท้ังนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญโดยคิดราคารวมทั้งส้ินซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   
ท้ังปวงไว้แล้ว จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น  
                ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120  วัน  ต้ังแต่วันเสนอราคา โดยภายในก าหนด    
ยืนราคา  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                4.3  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน  45  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
ซื้อขาย  หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากโรงเรียน ให้ส่งมอบพัสดุ 
                4.4  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รายการครุภัณฑ์ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ) และรายการอุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) (เลือกรายการ)  
ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้  
โรงเรียนจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
               ส าหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจ 
ท านิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  มีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับแคตตาล็อก  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตรวจสอบภายใน  3  วัน 
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                 4.5   ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรจะตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วน
และเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา
ซื้ออิเล็กทรอนิกส์  
                 4.6  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
ในวันท่ี 30  พฤศจิกายน 2563  ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น.  และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
              เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว  จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคา  
ใด ๆ  โดยเด็ดขาด 
              4.8  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File 
(Portable Document Format)  โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน
ของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคาแล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)  เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่โรงเรียน  
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
              4.9  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า  เป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ 1.5 (1)  หรือไม่  
หากปรากฏว่าผู้ยื่นขอ้เสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น  คณะกรรมการฯ    
จะตัดรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
              หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า  ก่อนหรือในขณะท่ีมีการ
พิจารณาข้อเสนอ  มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2)      
และคณะกรรมการฯ  เช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ จะตัด       
รายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ  และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว    
เป็นผู้ท้ิงงาน  เว้นแต่โรงเรียนจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและ      
ได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของโรงเรียน 
             4.10  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                      (1)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                      (2)  ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ  (ถ้ามี)  รวมค่าใช้จ่าย 
ท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 
                      (3)  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ีก าหนด 
                      (4)  ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้ 
                      (5)  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th   
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 5.  หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
                    5.1  ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  โรงเรียนจะพิจารณาตัดสิน
โดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
                    5.2  การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                    กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โรงเรียนจะพิจารณาจากราคารวม 
                    5.3  หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง  
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3  หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  เว้นแต่  ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิค
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีโรงเรียน
ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้น  ไม่มีผลท า
ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น  หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย  คณะกรรมการฯ อาจพิจารณา
ผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
                   5.4  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                        (1)  ไม่ปรากฏช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายช่ือผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายช่ือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียน 
                        (2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                        (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็น
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
                 5.5  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียน มีสิทธิ์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอช้ีแจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ โรงเรียน มีสิทธิ์ท่ีจะไม่รับ
ข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง  
                5.6  โรงเรียนทรงไวซ้ึ่งสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้  
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และ 
ให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ  มิได้ รวมทั้ง
โรงเรียน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ท้ิงงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 
                ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียนจะให ้
ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีท าให้เช่ือได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินการตามเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ โรงเรียนมีสิทธิ์ท่ีจะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้น  ท้ังนี้  ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ  จากโรงเรียน   
              5.7  ก่อนลงนามในสัญญาโรงเรียนอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  หากปรากฏว่า   
มีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน  หรือมีส่วน
ได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น  หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น  หรือ
เจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา  หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
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             6.  การท าสัญญาซ้ือขาย 
                   6.1   ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  สามารถส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วน            
ภายใน  5  วันท าการ  นับแต่วันท่ีท าข้อตกลงซื้อ โรงเรียนจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุ ในข้อ 1.3  ก็ได้ 
                   6.2  ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วน            
ภายใน  5  วันท าการ  หรือโรงเรียนเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 6.1  ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3  หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับโรงเรียนภายใน  
7 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าส่ิงของท่ี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึง่อยา่งใดดังต่อไปนี้ 
                   (1)  เงินสด 
                   (2)  เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีท่ีใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น      
ช าระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันท าสัญญา  หรือก่อนวันนัน้ไม่เกิน  3  วันท าการ 
                   (3)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด       
ดังระบุในข้อ 1.4 (2) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
                   (4)  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบ  
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายช่ือบริษัท
เงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคาร 
ท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (2)                   
                   (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                      หลักประกันนี้จะคืนให้  โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
                     หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของพัสดุท่ีซื้อซึ่งโรงเรียน ได้รับมอบไว้แล้ว 
  

              7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                   โรงเรียนจะจ่ายค่าส่ิงของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ  และค่าใช้จ่ายท้ังปวงแล้ว
ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย  เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ และโรงเรียน ได้ตรวจรับมอบส่ิงของไว้เรียบร้อยแล้ว  
 

             8.  อัตราค่าปรับ 
                   ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้  หรือข้อตกลงซื้อขายเป็น
หนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20  ของราคาค่าส่ิงของท่ียังไม่ได้รับมอบต่อวัน  
 

            9.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3  หรือท าข้อตกลง
ซื้อเป็นหนังสือ  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซื้อขายท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า  1  ปี นับถัดจากวันท่ีโรงเรียน ได้รับมอบส่ิงของโดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  15  วัน 
นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง    
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           10. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ 
                  10.1  เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้  ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564  
                           การลงนามในสัญญาจะกระท าได้  ต่อเมื่อโรงเรียน ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ. 2564  แล้วเท่านั้น 
                  10.2  เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย  และได้ตกลงซื้อส่ิงของตามการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องส่ังหรือน าส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดย
ทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่   และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                       (1)  แจ้งการส่ังหรือน าส่ิงของท่ีซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 วัน 
นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายส่ัง  หรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
                      (2)  จัดการให้ส่ิงของท่ีซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า  ให้บรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออื่นท่ีมิใช่เรือไทย    
ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
                     (3)  ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (1)  หรือ (2)  ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี 
                10.3  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้ว  ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลา 
ท่ีก าหนด  ดังระบุไว้ในข้อ 7  โรงเรียนจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ  หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการ
ยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงาน   
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
               10.4  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข  หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็น
หนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
               10.5  ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้  มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอ
จะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของโรงเรียน ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด  และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย
ใด ๆ  เพิ่มเติม 
               10.6  โรงเรียนอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยท่ีผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใด 
ๆ จากโรงเรียนไม่ได้   
                    (1)  โรงเรียนไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช้ในการจัดซื้อหรือท่ีได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอท่ีจะท าการ
จัดซื้อครั้งนี้ต่อไป 
                    (2)  มีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการจัดซื้อหรือท่ีได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน  หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา  หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                    (3)  การท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน หรือกระทบต่อ 
ประโยชน์สาธารณะ 
                    (4)  กรณีอื่นในท านองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3)  ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  ซึ่งออกตามความ 
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
 
 
 

               /11.  การปฏิบัติ... 
 
 



              11.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                     ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี
กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด  
 

             12.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                     โรงเรียนสามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ผู้ขายเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                     ท้ังนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดจะถูกระงับการยืน่ข้อเสนอหรือท า
สัญญากับโรงเรียนไว้ชั่วคราว 
 
 
                     โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 
           18  พฤศจิกายน 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


