
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านนาสาร 
เร่ือง  การจัดซ้ือหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2564  โดยวิธีคัดเลือก 
---------------------------------------------------------- 

 

 ด้วย  โรงเรียนบ้านนาสาร  มีความประสงค์จะซื้อหนังสือเรียนตามโครงการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย            
ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564  โดยวิธีคัดเลือก  
วงเงินงบประมาณ  1,732,778  บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)   ราคา
กลาง เป็นเงิน  1,732,778  บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)  จ านวน 74 
รายการ  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

1. หนังสือเรียน ระดับช้ัน ม.1  จ านวน  13  รายการ 
2. หนังสือเรียน ระดับช้ัน ม.2  จ านวน  12  รายการ 
3. หนังสือเรียน ระดับช้ัน ม.3  จ านวน  11  รายการ 
4. หนังสือเรียน ระดับช้ัน ม.4  จ านวน  16  รายการ 
5. หนังสือเรียน ระดับช้ัน ม.5  จ านวน  12  รายการ 
6. หนังสือเรียน ระดับช้ัน ม.6  จ านวน  10  รายการ 

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีเสนอราคาซื้อดังกล่าว 
2. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนรายช่ือแล้ว 
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ

ราคาได้มีค าส่ังให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านนาสาร            

ณ วันประกาศการซื้อโดยวิธีคัดเลือก หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการเสนอราคาซื้อครั้งนี้ 

5. ในการซื้อโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้ โรงเรียนบ้านนาสารจะพิจารณาตัดสินด้วยราคาหนังสือรวมภาษี  ราคา
รวมต่ าสุด 
 

หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง                

ใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ 
1. ส่วนที่ 1 อย่างนอ้ยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
ก. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 



ข. บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ถือ
หุ้นส่วน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้า
ร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน ข้อ 1) 

4) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา 
2. ส่วนที่ 2 อย่างนอ้ยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

1) แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
2) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
3) ระยะเวลาด าเนินการและการส่งมอบพัสดุไม่เกิน 30 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

 

การท าสัญญาซ้ือขาย 
ผู้ชนะคัดเลือกจะต้องท าสัญญาซื้อขายกับโรงเรียนบ้านนาสารภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและ

จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาท่ีคัดเลือกได้ให้กรมยึดถือไว้ในขณะท า
สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

1. เงินสด 
2. เช็คท่ีธนาคารส่ังจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีท าสัญญาหรือท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกนิ 3 

วัน ท าการ 
3. หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ 
4. หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน

หลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนช่ือให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือ
ค้ าประกัน 

5. พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะ พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา

จ้างแล้ว 
 

อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับ คิดในอัตราร้อยละ 0.20   

 

การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการคัดเลือก ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความ

ช ารุดบกพร่องของส่ิงของงานจ้างท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 วัน นับถัดจากวันท่ีโรงเรียนได้รับงาน 
โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 30 วัน นัดถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความช ารุด
บกพร่อง 



  ก าหนดยื่นซองเสนอราคา  วันพฤหัสบดีท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2564  ต้ังแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.             
ณ  ห้องส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ  อาคารสัตตบรรณ  ก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวัน ศุกร์ท่ี                       
30 เมษายน พ.ศ. 2564  ต้ังแต่เวลา 10.00 น.  ณ  ห้องประชุมแผนงาน  อาคารสัตตบรรณ  เป็นต้นไป 
  ผู้สนใจท่ีได้รับหนังสือเชิญชวนจากโรงเรียน  ให้มายื่นซองในวัน  เวลา  ดังกล่าว  หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข  0-7734-1044  ในวันและเวลาราชการ  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี
http://www.bss.ac.th 
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  22  เมษายน  พ.ศ. 2564 
 

 
 

(นายสมชาย  กิจคาม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
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