
 
 
 

ประกาศ ศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวี 
เรื่องประกาศสอบราคาจัดซ้ือหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช.2551 

ประจําภาคเรียนท่ี 1/2558 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวี มีความประสงค�จะดําเนินการสอบราคา
จัดซ้ือหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประจําภาคเรียน           
ท่ี 1/2558 ตามรายการดังต5อไปนี้ 
  ผู8มีสิทธิเสนอราคาจะต8องมีคุณสมบัติดังต5อไปนี้ 
  ๑. เป:นผู8มีอาชีพขายหนังสือแบบเรียนดังกล5าว 
  ๒. ไม5เป:นผู8ท่ีถูกระบุชื่อไว8ในบัญชีรายชื่อผู8ท้ิงงานของทางราชการและได8แจ8งเวียนชื่อแล8ว 
  ๓. ไม5เป:นผู8ได8รับเอกสิทธิ์หรือความคุ8มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม5ยอมข้ึนศาลไทย เว8นแต5รัฐบาลของผู8เสนอราคาได8
มีคําสั่งให8สละสิทธิ์ความคุ8มกันเช5นว5านั้น 
  ๔. เป:นผู8ท่ีผ5านการคัดเลือกผู8มีคุณสมบัติเบ้ืองต8นในการขายหนังสือแบบเรียน ของศูนย�การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวี 
  ๕. ไม5เป:นผู8มีผลประโยชน�ร5วมกันกับผู8เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข8าเสนอราคาให8แก5ศูนย�การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวี ณ วันท่ีประกาศสอบราคา หรือไม5เป:นผู8กระทําการอันเป:นการขัดขวางการแข5งขัน
ราคาอย5างเป:นธรรมในการสอบราคาจัดซ้ือสื่อแบบเรียนครั้งนี้ 
  กําหนดยื่นซองสอบราคา ต้ังแต5ในวันท่ี 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕8 ถึงวันท่ี 18 เดือนพฤษภาคม         
พ.ศ. ๒๕๕8 ต้ังแต5เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอนาทวี ถนนเพชรเกษม ตําบลนาทวี อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ๙๐๑๖๐ และกําหนดเปHดซองใบเสนอราคาใน
วันท่ี 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕8 ต้ังแต5เวลา ๑๐.๐๐ น. เป:นต8นไป 
  ผู8สนใจติดต5อขอรับเอกสารสอบราคาจัดซ้ือหนังสือแบบเรียน ได8ท่ี ศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอนาทวี ตําบลนาทวี อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ในวันท่ี 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕8 ถึง    
วันท่ี 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕8 ต้ังแต5เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได8ท่ี           
เว็บไซต� SongKhIa@nfe.go.th,natawee_nfe@windowalive.com หรือสอบถามทางโทรศัพท� หมายเลข      
๐๗๔-๗๓๑๖๗ (ไม5เว8นวันหยุดราชการ) 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕8 
 
 
 

(นายวิเชียร  โชติช5วง) 
ตําแหน5งผู8อํานวยการศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวี 

 
 
 
 



 
เอกสาร ประกาศสอบราคาจัดซ้ือหนังสือแบบเรียน เลขท่ี 68/2558  

ประกาศสอบราคาจัดซ้ือหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช.๒๕๕๑ 
ประจําภาคเรียนท่ี 1/2558 

ตามประกาศ ศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวี ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม ๒๕๕8 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวี ซ่ึงต5อไปนี้เรียกว5า "ศูนย�การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวี" มีความประสงค�จะดําเนินการสอบราคาจัดซ้ือหนังสือแบบเรียนหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจําภาคเรียนท่ี 1/2558 โดยมีข8อแนะนําและข8อกําหนด 
ดังต5อไปนี้ 
  ๑. เอกสารแนบท�ายเอกสาร สอบราคา 
   ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
   ๑.๒. แบบใบเสนอราคา 
   ๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 
   ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
    (๑) หลักประกันสัญญา 
    (๒) หลักประกันการรับเงินค5าซ้ือขายล5วงหน8า 
    (๓) หลักประกันผลงาน 
   ๑.๕ บทนิยาม 
    (๑) ผู8เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร5วมกัน 
    (๒) การขัดขวางการแข5งขันราคาอย5างเป:นธรรม 
   ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
    (๑) บัญชีเอกสารส5วนท่ี ๑ 
    (๒) บัญชีเอกสารส5วนท่ี ๒ 
  ๒. คุณสมบัติของผู�เสนอราคา 
   ๒.๑ ผู8เสนอราคาต8องเป:นผู8มีอาชีพขายหนังสือท่ีสอบราคาซ้ือ 
   ๒.๒ ผู8เสนอราคาต8องไม5เป:นผู8ท่ีถูกระบุชื่อไว8ในบัญชีรายชื่อผู8ท้ิงงานของทางราชการและได8แจ8งเวียน
ชื่อแล8ว หรือไม5เป:นผู8ท่ีได8รับผลของการสั่งให8นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป:นผู8ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
   ๒.๓ ผู8เสนอราคาต8องไม5เป:นผู8มีผลประโยชน�ร5วมกันกับผู8เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม5เป:นผู8กระทําการอันเป:นการขัดขวางการแข5งขันราคาอย5างเป:นธรรม ตามข8อ ๑.๕ 
   ๒.๔ ผู8เสนอราคาต8องไม5เป:นผู8ได8รับเอกสิทธิ์หรือความคุ8มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม5ยอมข้ึนศาลไทย เว8น
แต5รัฐบาล ของผู8เสนอราคาได8มีคําสั่งให8สละสิทธิ์และความคุ8มกันเช5นว5านั้น 
   ๒.๕ ผู8เสนอราคาต8องผ5านการคัดเลือกผู8มีคุณสมบัติเบ้ืองต8นในการจัดซ้ือหนังสือแบบเรียน ของศูนย�
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวี 
  ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู8เสนอราคาจะต8องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร8อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว8นอกซองใบเสนอราคา
เป:น ๒ ส5วน คือ 

  ๓.๑ ส5วนท่ี ๑ อย5างน8อยต8องมีเอกสารดังต5อไปนี้ 
   (๑) ในกรณีผู8เสนอราคาเป:นนิติบุคคล 



   (ก) ห8างหุ8นส5วนสามัญหรือห8างหุ8นส5วนจํากัด ให8ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุ8นส5วนผู8จัดการ ผู8มีอํานาจควบคุม(ถ8ามี) พร8อมรับรองสําเนาถูกต8อง 
   (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให8ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือ
บริคณห�สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู8จัดการ ผู8มีอํานาจควบคุม(ถ8ามี)และบัญชีผู8ถือหุ8นรายใหญ5 พร8อมรับรองสําเนา
ถูกต8อง 
   (๒) ในกรณีผู8เสนอราคาเป:นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช5นิติบุคคลให8ยื่นสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู8นั้น สําเนาข8อตกลงท่ีแสดงถึงการเข8าเป:นหุ8นส5วน (ถ8ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู8เป:น
หุ8นส5วน พร8อมท้ังรับรองสําเนาถูกต8อง 
   (๓) ในกรณีผู8เสนอราคาเป:นผู8เสนอราคาร5วมกันในฐานะเป:นผู8ร5วมค8า ให8ยื่นสําเนาสัญญาของการเข8า
ร5วมค8า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู8ร5วมค8าและในกรณีท่ีผู8เข8าร5วมค8าฝgายใดเป:นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช5สัญชาติ
ไทย ก็ให8ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู8ร5วมค8าฝgายใดเป:นนิติบุคคลให8ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว8ใน (๑) 
   (๔) สําเนาหนังสือทะเบียนการค8า 
   (๕) บัญชีเอกสารส5วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได8ยื่นพร8อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน ข8อ ๑.๖ (๑) 
   ๓.๒ ส5วนท่ี ๒ อย5างน8อยต8องมีเอกสารดังต5อไปนี้ 
   (๑) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปHดอากรแสตมปhตามกฎหมายในกรณีท่ีผู8เสนอราคามอบอํานาจให8บุคคล
อ่ืน ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
   (๒) บัญชีเอกสารส5วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได8ยื่นพร8อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ข8อ๑.๖ (๒) 
  ๔. การเสนอราคา 
   ๔.๑ ผู8เสนอราคาต8องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว8ในเอกสาร สอบราคา นี้โดยไม5มีเง่ือนไขใดๆ
ท้ังสิ้น และจะต8องกรอกข8อความให8ถูกต8องครบถ8วน ลงลายมือชื่อของผู8เสนอราคาให8ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอจะต8อง
ระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม5มีการขูดลบหรือแก8ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก8ไข เปลี่ยนแปลงจะต8อง
ลงลายมือชื่อผู8เสนอราคาพร8อมประทับตรา(ถ8ามี)กํากับไว8ด8วยทุกแห5ง 
   ๔.๒ ผู8เสนอราคาจะต8องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการจัดซ้ือหนังสือแบบเรียนให8
ครบถ8วน ให8เสนอเป:นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา ต5อหน5วย และหรือ
ต5อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว8ท8ายใบเสนอราคาให8ถูกต8อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต8องตรงกันท้ังตัวเลขและ
ตัวหนังสือ ถ8าตัวเลขและตัวหนังสือไม5ตรงกันให8ถือตัวหนังสือเป:นสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค5า
ภาษีมูลค5าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค5าใช8จ5ายท้ังปวงไว8แล8ว 
   ราคาท่ีเสนอจะต8องเสนอกําหนดยืนราคาไม5น8อยกว5า 30 วัน นับแต5วันเปHดซองใบเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคาผู8เสนอราคาต8องรับผิดชอบราคาท่ีตนได8เสนอไว8และจะถอนการเสนอราคามิได8 
   ๔.๓ ผู8เสนอราคาจะต8องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแล8วเสร็จไม5เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลง    
นามในสัญญาซ้ือขาย หรือวันท่ีได8รับหนังสือแจ8งจากศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวี 
ให8เริ่มทํางาน 
   ๔.๔ ก5อนยื่นซอง สอบราคา ผู8เสนอราคาควรตรวจดูร5างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให8ถ่ี
ถ8วนและ เข8าใจเอกสาร สอบราคา ท้ังหมดเสียก5อนท่ีจะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเง่ือนไขในเอกสาร สอบราคา 
   ๔.๕ ผู8เสนอราคาจะต8องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปHดผนึกซองเรียบร8อยจ5าหน8าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปHดซองสอบราคาจัดซ้ือหนังสือแบบเรียนหลักสูรการศึกษานอกระบบระดับข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑    
โดยระบุไว8ท่ีหน8าซองว5า"ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขท่ี 68/2558 ยื่นต5อเจ8าหน8าท่ี ในวันท่ี 8   
พฤษภาคม ๒๕๕8 ถึงวันท่ี 18 พฤษภาคม ๒๕๕8 ต้ังแต5เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย�การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวี ถนนเพชรเกษม ตําบลนาทวี อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ๙๐๑๖๐ 
   เม่ือพ8นกําหนดเวลายื่นซอง สอบราคา แล8วจะไม5รับซอง สอบราคา โดยเด็ดขาด 
 



   คณะกรรมการเปHดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู8เสนอราคาแต5ละรายว5า
เป:นผู8เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร5วมกันกับผู8เสนอราคารายอ่ืน ตามข8อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศ สอบราคา หรือไม5 
และประกาศรายชื่อผู8เสนอราคาท่ีมีสิทธิได8รับการคัดเลือกก5อนการเปHดซองใบเสนอราคา 
   หากปรากฏต5อคณะกรรมการเปHดซอง สอบราคา ก5อนหรือในขณะท่ีมีการเปHดซองใบเสนอราคาว5า มี
ผู8เสนอราคากระทําการอันเป:นการขัดขวางการแข5งขันราคาอย5างเป:นธรรม ตามข8อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อ
ว5ามีการกระทําอันเป:นการขัดขวางการแข5งขันราคาอย5างเป:นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู8เสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป:นผู8เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู8เสนอราคาท่ีมีสิทธิได8รับการคัดเลือก และศูนย�การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวีจะพิจารณาลงโทษผู8เสนอราคาดังกล5าวเป:นผู8ท้ิงงาน เว8นแต5คณะ
กรรมการฯ จะวินิจฉัยได8ว5าผู8เสนอราคารายนั้นเป:นผู8ท่ีให8ความร5วมมือเป:นประโยชน�ต5อการพิจารณาของทางราชการ
และมิได8เป:นผู8ริเริ่มให8มีการกระทําดังกล5าว 
   ผู8เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป:นผู8เสนอราคาเพราะเหตุเป:นผู8เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�
ร5วมกัน กับผู8เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป:นผู8เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป:นการขัดขวางการ
แข5งขันราคาอย5างเป:นธรรม อาจอุทธรณ�คําสั่งดังกล5าวต5อศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
นาทวี ภายใน ๓ วัน นับแต5วันท่ีได8รับแจ8งจากคณะกรรมการเปHดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ�ของศูนย�
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวีให8ถือเป:นท่ีสุด 
   คณะกรรมการเปHดซองสอบราคาจะเปHดซองใบเสนอราคาของผู8เสนอราคาท่ีมีสิทธิได8รับการคัดเลือก 
ดังกล5าวข8างต8น ณ ศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวี ถนนเพชรเกษม ตําบลนาทวี 
อําเภอ.นาทวี จังหวัดสงขลา ๙๐๑๖๐ ในวันท่ี 19 พฤศจิกายน ๒๕๕8 ต้ังแต5เวลา ๑๐.๐๐ น. เป:นต8นไป 
   การยื่นอุทธรณ�ตามวรรคห8า ย5อมไม5เป:นเหตุให8มีการขยายระยะเวลาการเปHดซองใบเสนอราคา เว8น
แต5 ศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวีพิจารณาเห็นว5า การขยายระยะเวลาดังกล5าวจะ
เป:นประโยชน�แก5ทางราชการอย5างยิ่ง และในกรณีท่ีศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวี
พิจารณาเห็นด8วยกับคําคัดค8านของผู8อุทธรณ� และเห็นว5าการยกเลิกการเปHดซองใบเสนอราคาท่ีได8ดําเนินการไปแล8วจะ
เป:นประโยชน�แก5ทางราชการอย5างยิ่ง ให8ศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวีมีอํานาจ
ยกเลิกการเปHดซองใบเสนอราคาดังกล5าวได8 
  ๕. หลักเกณฑ$และสิทธิในการพิจารณาราคา 
   ๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี้ ศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวี    
จะพิจารณาตัดสินด8วย ราคาต5อหน5วย 
   ๕.๒ หากผู8เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม5ถูกต8องตามข8อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม5
ถูกต8องหรือไม5 ครบถ8วนตามข8อ ๓ หรือยื่นซอง สอบราคา ไม5ถูกต8องตามข8อ ๔ แล8ว คณะกรรมการฯจะไม5รับพิจารณา
ราคาของผู8เสนอราคารายนั้น เว8นแต5เป:นข8อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน8อย หรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไขของ
เอกสาร สอบราคา ในส5วนท่ีมิใช5สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว5าจะเป:นประโยชน�ต5อกรมเท5านั้น 
   ๕.๓ ศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวีสงวนสิทธิไม5พิจารณาราคา
ของผู8เสนอราคา โดยไม5มีการผ5อนผันในกรณีดังต5อไปนี้ 
   (๑) ไม5ปรากฏชื่อผู8เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู8รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสาร 
สอบราคา ของศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวี 
   (๒) ไม5กรอกชื่อนิติบุคคล(บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู8เสนอราคาอย5างหนึ่งอย5างใดหรือ
ท้ังหมดในใบเสนอราคา 
   (๓) เสนอรายละเอียดแตกต5างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสาร สอบราคา ท่ีเป:นสาระสําคัญ หรือมี
ผลทําให8เกิดความได8เปรียบเสียเปรียบแก5ผู8เสนอราคารายอ่ืน 
   (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก8ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู8เสนอราคามิได8ลงลายมือชื่อพร8อม
ประทับตรา (ถ8ามี) กํากับไว8 



   ๕.๔ ในการตัดสินการ สอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปHดซอง สอบราคาหรือศูนย�
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวีมีสิทธิให8ผู8เสนอราคาชี้แจงข8อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข8อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข8องกับผู8เสนอราคาได8 ศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวีมีสิทธิ
ท่ีจะไม5รับราคา หรือไม5ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล5าวไม5มีความเหมาะสมหรือไม5ถูกต8อง 
   ๕.๕ ศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวีทรงไว8ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม5รับราคา
ตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได8 และอาจพิจารณาเลือกจ8างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะ
รายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม5พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได8สุดแต5จะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือ
ประโยชน�ของทางราชการเป:นสําคัญ และให8ถือว5าการตัดสินของกรมเป:นเด็ดขาด ผู8เสนอราคาจะเรียกร8องค5าเสียหาย
ใด ๆ มิได8 รวมท้ังศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวีจะพิจารณายกเลิกการ สอบราคาและ
ลงโทษผู8เสนอราคาเป:นผู8ท้ิงงาน ไม5ว5าจะเป:นผู8เสนอราคาท่ีได8รับการคัดเลือกหรือไม5ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได8ว5าการ
เสนอราคากระทําการโดยไม5สุจริต เช5น การเสนอเอกสารอันเป:นเท็จ หรือใช8ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมา
เสนอราคาแทนเป:นต8น 
   ในกรณีท่ีผู8เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได8ว5าไม5อาจดําเนินงานตามสัญญาได8
คณะกรรมการ เปHดซอง สอบราคา หรือศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวีจะให8ผู8เสนอ
ราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให8เชื่อได8ว5าผู8เสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม สอบราคาจัดซ้ือหนังสือ
แบบเรียน ให8เสร็จสมบูรณ� หากคําชี้แจงไม5เป:นท่ีรับฟpงได8 ศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
นาทวีมีสิทธิท่ีจะไม5รับราคาของผู8เสนอราคารายนั้น 
   ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข8อเท็จจริงภายหลังจากการเปHดซอง สอบราคา ว5า ผู8เสนอราคาท่ีมีสิทธิได8รับ
การคัดเลือกตามท่ีได8ประกาศรายชื่อไว8 ตามข8อ ๔.๕ เป:นผู8เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร5วมกันกับผู8เสนอราคารายอ่ืน 
ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป:นผู8เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป:นการขัดขวางการแข5งขันราคาอย5างเป:นธรรม ตาม
ข8อ ๑.๕ ศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวีมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู8เสนอราคาท่ีมีสิทธิ
ได8รับการคัดเลือกดังกล5าวออกจากประกาศรายชื่อตามข8อ ๔.๕ และศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอนาทวีจะพิจารณาลงโทษผู8เสนอราคารายนั้นเป:นผู8ท้ิงงาน 
   ในกรณีนี้หากศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวีพิจารณาเห็นว5า การ
ยกเลิกการเปHดซองใบเสนอราคาท่ีได8ดําเนินการไปแล8วจะเป:นประโยชน�แก5ทางราชการอย5างยิ่ง ศูนย�การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวีมีอํานาจยกเลิกการเปHดซองใบเสนอราคาดังกล5าวได8 
  ๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 
   ผู8ชนะการ สอบราคา จะต8องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข8อ ๑.๓ กับศูนย�การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวี ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันท่ีได8รับแจ8ง และจะต8องวางหลักประกัน
สัญญาเป:นจํานวนเงินเท5ากับร8อยละ ๕ ของราคาค5าซ้ือหนังสือ ท่ี สอบราคา ได8 ให8ศูนย�การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวียึดถือไว8ในขณะทําสัญญา โดยใช8หลักประกันอย5างหนึ่งอย5างใด ดังต5อไปนี้ 
   ๖.๑ เงินสด 
   ๖.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ5ายให8แก5ศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวี 
โดยเป:นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก5อนหน8านั้นไม5เกิน ๓ วัน ทําการ 
   ๖.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข8อ ๑.๔ (๑)
  ๖.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห5งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย� ท่ีได8รับอนุญาตให8ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย�และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห5งประเทศไทย ซ่ึงได8แจ8งชื่อเวียนให8ส5วนราชการต5าง ๆ ทราบแล8ว โดยอนุโลมให8ใช8ตามแบบหนังสือคํ้า
ประกัน ดังระบุในข8อ ๑ .๔ (๑) 
   ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทยหลักประกันนี้จะคืนให8โดยไม5มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู8
ชนะการ สอบราคา (ผู8ขาย) พ8นจากข8อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล8ว 



  ๗.ค1าจัดซ้ือและการจ1ายเงิน 
   ศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวีจะจ5ายค5าจัดซ้ือต5อหน5วยของงาน
แต5ละรายการท่ีได8ทําสําเร็จจริงตามราคาต5อหน5วยท่ีกําหนดไว8ในใบแจ8ง ปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต5อไปนี้ 
   (๑) เม่ือปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงในส5วนท่ีเกินกว5าร8อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร8อยยี่สิบห8า) แต5ไม5เกิน      
ร8อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร8อยห8าสิบ) ของปริมาณงานท่ีกําหนดไว8ในสัญญาหรือใบแจ8งปริมาณงานและราคา จะจ5ายให8ใน
อัตราร8อยละ ๙๐ (เก8าสิบ) ของราคาต5อหน5วยตามสัญญา 
   (๒) เม่ือปริมาณงานท่ีทําสําเร็จจริงในส5วนท่ีเกินกว5าร8อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร8อยห8าสิบ) ของปริมาณงานท่ี
กําหนด ไว8ในสัญญาหรือใบแจ8งปริมาณงานและราคา จะจ5ายให8ในอัตราร8อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต5อหน5วย
ตามสัญญา 
   (๓) เม่ือปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงน8อยกว5าร8อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห8า) ของปริมาณงานท่ีกําหนดไว8ใน
สัญญาหรือ ใบแจ8งปริมาณงานและราคา จะจ5ายให8ตามราคาต5อหน5วยในสัญญา และจะจ5ายเพ่ิมชดเชยเป:นค5า
overhead และ mobilization สําหรับงานรายการนั้น ในอัตราร8อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต5างระหว5างปริมาณงาน
ท้ังหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงคูณด8วยราคาต5อหน5วยตามสัญญา 
   (๔) ศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวีจะจ5ายเงินท่ีเพ่ิมข้ึน หรือหักลด
เงินในแต5ละกรณีดังกล5าวข8างต8น ในงวดสุดท8ายของการจ5ายเงิน หรือ ก5อนงวดสุดท8ายของการจ5ายเงินตามท่ีศูนย�
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 
   ศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวีจะจ5ายเงินค5าจัดซ้ือให8แก5ผู8ขายเป:น
รายเดือนตามเนื้องานท่ีทําเสร็จจริง เม่ือศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวีหรือ
เจ8าหน8าท่ีของศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวีได8 ทําการตรวจสอบผลงานท่ีทําเสร็จ
แล8ว และปรากฏว5าเป:นท่ีพอใจตรงตามข8อกําหนดแห5งสัญญาทุกประการกรมจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น
ให8ไว8แก5ผู8ขาย การจ5ายเงินงวดสุดท8ายจะจ5ายให8เม่ืองานท้ังหมดตามสัญญาได8แล8วเสร็จทุกประการ 
  ๘. อัตราค1าปรับ 
   ค5าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขาย ข8อ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร8อยละ ๒ ของค5าซ้ือขายตามสัญญาต5อวัน 
  ๙. การรับประกันความชํารุดบกพร1อง 
   ผู8ชนะการสอบราคา ซ่ึงได8ทําข8อตกลงเป:นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขาย ตามแบบดังระบุในข8อ ๑.๓
แล8วแต5กรณี จะต8องรับประกันความชํารุดบกพร5องของงานซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม5น8อยกว5า ๓๐ วัน นับ
ถัดจากวันท่ีกรมได8รับมอบงาน โดยผู8ขายต8องรีบจัดการซ5อมแซมแก8ไขให8ใช8การได8ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจาก
วันท่ีได8รับแจ8งความชํารุดบกพร5อง 
  ๑๐. ข�อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
   ๑๐.๑ เงินค5าซ้ือสําหรับงาน ขาย ครั้งนี้ได8มาจาก เงินงบประมาณประจําปt พ.ศ. ๒๕58 การลงนาม
ในสัญญาจะกระทําได8ต5อเม่ือกรมได8รับอนุมัติเงินค5าซ้ือหนังสือแบบเรียนจาก เงินงบประมาณประจําปt พ.ศ. ๒๕๕8 
แล8วเท5านั้น 
   ๑๐.๒ เม่ือศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวีได8คัดเลือกผู8เสนอราคา
รายใดให8เป:นผู8ขาย และได8ตกลงซ้ือตาม สอบราคา/ซ้ือขายแล8ว ถ8าผู8ขายจะต8องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ือขายดังกล5าว
เข8ามาจากต5างประเทศและของนั้นต8องนําเข8ามาโดยทางเรือในเส8นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู5 และสามารถให8บริการรับขน
ได8ตามท่ีรัฐมนตรีว5าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู8เสนอราคาซ่ึงเป:นผู8ขายจะต8องปฏิบัติตามกฎหมายว5า
ด8วยการส5งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
   (๑) แจ8งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล5าวเข8ามาจากต5างประเทศต5อกรมการขนส5งทางน้ําและพาณิชย
นาวี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีผู8ขายสั่งหรือซ้ือของจากต5างประเทศ เว8นแต5เป:นของท่ีรัฐมนตรีว5าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว8นให8บรรทุกโดยเรืออ่ืนได8 



   (๒) จัดการให8สิ่งของดังกล5าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช5นเดียวกับเรือไทยจาก
ต5างประเทศ มายังประเทศไทย เว8นแต5จะได8รับอนุญาตจากกรมการขนส5งทางน้ําและพาณิชยนาวี ให8บรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช5เรือไทย ซ่ึงจะต8องได8รับอนุญาตเช5นนั้นก5อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป:นของท่ีรัฐมนตรีว5าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว8นให8บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (๓) ในกรณีท่ีไม5ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู8ขายจะต8องรับผิดตามกฎหมายว5าด8วยการส5งเสริมการ
พาณิชยนาวี 
   ๑๐.๓ ผู8เสนอราคาซ่ึงศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวีได8คัดเลือก
แล8วไม5ไปทําสัญญาหรือข8อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว8 ในข8อ ๖ ศูนย�การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวีอาจพิจารณาเรียกร8องให8ชดใช8ความเสียหายอ่ืน (ถ8ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให8เป:นผู8
ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
   ๑๐.๔ ศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวีสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก8ไขเพ่ิมเติม
เง่ือนไขหรือข8อกําหนดในแบบสัญญาให8เป:นไปตามความเห็นของสํานักงาน อัยการสูงสุด (ถ8ามี) 
  ๑๑.การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
   ในระหว5างระยะเวลาการดําเนินงานผู8ขายพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ท่ีกฎหมายและระเบียบได8กําหนด
ไว8โดยเคร5งครัด 

 
 
 

ศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวี 
วันท่ี 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนวิธีสอบราคา 
จัดซื้อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ประจําภาคเรียนท่ี 1/2558 
ศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวี 

ท่ี รายการหนังสือ จํานวน/เล5ม ราคาหน5วยละ จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 ระดับประถม     
 วิชาบังคับ     

1 คณิตศาสตร� พค11001 10 130 1,300  
2 ศิลปะ ทช11003 10 98 980  
3 ช5องทางเข8าสู5อาชีพ อช11001 9 80 720  
4 การพัฒนาอาชีพให8มีอยู5มีกิน อช1003 11 65 715  
 วิชาเลือก     

5 อาชีพฟุตบอล อช13029 30 140 4,200  
 ระดับมัธยมตอนต8น     
 วิชาบังคับ     

6 คณิตศาสตร� พค21001 130 160 20,800  
7 ศิลปะ ทช21003 130 110 14,300  
8 พัฒนาอาชีพให8มีความเข็มแข็ง อช21003 130 80 10,400  
 วิชาเลือก     

9 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 
อช22001 

260 120 31,200  

10 อาชีพฟุตบอล อช23057 520 140 72,800  
 ระดับมัธยมตอนปลาย     
 วิชาบังคับ     

11 คณิตศาสตร� พค31001 156 170 26,520  
12 ศิลปะ ทช31003 156 125 19,500  
13 พัฒนาอาชีพให8มีความม่ันคง อช31003 156 85 13,260  

 วิชาเลือก     
14 การทําสานยางพารา อช02003 157 120 18,840  
15 โครงการเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู8  

ทร02006 
156 100 15,600  

16 เพศศึกษาสําหรับพ5อแม5กับวัยรุ5น ทช20006 597 70 41,790  
17 อาชีพฟุตบอล อช33075 611 150 91,650  

 หมายเหตุ ราคานี้ 384,575  
ภาษีมูลค5าเพ่ิม ๗% -  

รวมเงินท้ังสิ้น ตัวอักษร (สามแสนแปดหม่ืนสี่พันห8าร8อยเจ็ดสิบห8าบาทถ8วน) 384,575  
 


