
ล ำดับที่ ๒ 
 

ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) 
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงท่ีมิใช่งำนก่อสร้ำง 

 
 

๑. ชื่อโครงการ จัดจ้ำงพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
                   พุทธศักรำช ๒๕๕๑ ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอปะเหลียน  
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๑,๗๖๐.๐๐ บำท (หนึ่งแสนสองหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบำทถ้วน) 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที ่ ๑๕  มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    เป็นเงิน ๑๒๑,๖๗๔.๐๐ บำท (หนึ่งแสนสองหม่ืนหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบส่ีบำทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี)  
    ตำมรำยละเอียดที่แนบ  
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    ๔.๑ บริษัท หนอนหนังสือ สตาร์เน็ทเวิรค์ จ ากัด 

    ๔.๒ บริษัท ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 

    ๔.๓ บริษัท บุ๊ค วัน กรุ๊ป จ ากัด 

    ๔.๔ บริษัท ป.อินเตอร์ ปริ้นท์ จ ากัด 

    ๔.๕ ราคากลางของ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

    ๔.๖ ราคากลางของ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง      
 ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
     ๕.๑ นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ              ประธานกรรมการ         
     ๕.๒ นายชาญชัย เก้าเอ้ียน              กรรมการ 
     ๕.๓ นางอิสรา นุชนุสิทธิ์                 กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 
๒.๑ ยาในบัญชียาหลัก ให้ใช้ราคาตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หากไม่มีให้ใช้ราคาท่ีเคย 

ซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ หากไม่มีรยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ  
ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง 

๒.๒ ยานอกบัญชียาหลัก ให้ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ หากไม่มีราคา 
ที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ 
เป็นราคาอ้างอิงมาณ ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง 
  ๓. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓.๑ ฮาร์ดแวร์ ให้ใช้ราคามาตรฐานตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนด 
เป็นราคาอ้างอิง 
การสื่อสารไม่ได้ก าหนด ให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจ้างท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง 



 

 

เงื่อนไขในการท าสัญญา คุณสมบัติเฉพาะของหนังสือแบบเรียนฯ และการรับประกันสินค้า 

ปก 
  ๑. ขนาดรูปเล่ม ๘.๒๕ นิ้ว คูณ ๑๑.๗๕ นิ้ว (A4) บวกลบไม่เกินร้อยละ ๒ 
  ๒. กระดาษอาร์ตการ์ด ๒๑๐-๒๓๐ แกรมเป็นอย่างน้อย เคลือบยูวี   
  ๓. พิมพ์ระบบออฟเซท ๔ สี (พิมพ์ปกด้านนอก หน้าหลัง) 
  ๔. ใส่ชื่อศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอปะเหลียน บริเวณพ้ืนทีท่ี่ก าหนด 
  ไว้ ห้ามใช้ตรายางประทับ 

เนื้อใน 
 ๑. ขนาดรูปเล่ม ๘.๒๕ นิ้ว คูณ ๑๑.๗๕ นิ้ว (A4) บวกลบไม่เกินร้อยละ ๒ 
  ๒. กระดาษปรู๊ฟความหนาไม่ต่ ากว่า ๔๕ แกรม หรือกระดาษปอนด์ ความหนาไม่ต่ ากว่า ๖๕ แกรม 
  ๓. พิมพ์ระบบออฟเซท ๑ สี (พิมพ์ ๒ ด้าน) 
  ๔. จ านวนหน้าตามท่ี ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ก าหนด 
  ๕. การเข้าเล่มไสสันทากาวอย่างแน่นหนา 
  ๖. ใส่ชื่อ ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอปะเหลียน บริเวณด้านล่าง 
  ตรงกลางของหน้าหนังสือทุกหน้า ห้ามใช้ตรายางประทับ 
  ๗. ผู้ขายมกีารรับประกันความช ารุด บกพร่องของสินค้าเช่นการไสกาวของหนังสือไม่หลุด ร่วงง่าย   
  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับจากวันน าหนังสือไปใช้ 
  ๘. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมถึงค่าจัดส่งมายังสถานศึกษาผู้สั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว 
  ๙. ก าหนดยืนราคาอย่างน้อย ๖๐ วัน และจัดส่งภายในก าหนดเวลา 
   
   
   
        



1 สค21049 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 15 6 เล่ม 15 เล่ม 83 105.00 1,575.00    
2 สค21049 ลมุดบันทึกฯประวัติศาสตร์ชาติไทย 15 6 เล่ม 15 เล่ม 50 76.00 1,140.00    
3 สค22016 การเงินเพือ่ชีวิต 1 1 0 เล่ม 1 เล่ม 182 179.00 179.00      
4 สค22016 สมุดบันทึกฯการเงินเพือ่ชีวิต 1 1 0 เล่ม 1 เล่ม 74 90.00 90.00        
5 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 11 4 เล่ม 11 เล่ม 177 176.00 1,936.00    
6 สค22019 สมุดบันทึกการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 11 4 เล่ม 11 เล่ม 52 75.00 825.00      

54 53 เล่ม 5,745.00    รวม

รายการหนังสือที่ต้องการ ภาคเรียนที่ 1/2561
กศน.อ าเภอปะเหลียน
ระดับประถมศึกษา

คิดที่ 40 %รหัสวิชาที่ หมายเหตุ
ความต้องการ
หนังสือ (เล่ม)

จ านวนหน้าไม่
รวมปกหน้า-

หลัง

ราคากลาง
อ้างอิง 
(บาท)

 รวมเปน็เงนิ
ทั้งสิ้น (บาท)

จ านวนที่
ลงทะเบียน

ชื่อวิชา

komkrit
นายคมกฤช



1 สค21049 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 181 72 เล่ม 80 เล่ม 114 129.00   10,320.00  

2 สค21049 สมุดกิจกรรมประวัติศาสตร์ชาติไทย 181 72 เล่ม 80 เล่ม 61 84.00     6,720.00    

3 สค22016 การเงินเพือ่ชีวิต 2 33 13 เล่ม 20 เล่ม 190 186.00   3,720.00    

4 สค22016 การเงินเพือ่ชีวิต 2 33 13 เล่ม 20 เล่ม 74 90.00     1,800.00    

5 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 135 54 เล่ม 75 เล่ม 205 198.00   14,850.00  

6 สค22019 สมุดฯการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 135 54 เล่ม 75 เล่ม 56 77.00     5,775.00    

698 279 เล่ม 350 เล่ม 43,185.00  รวม

คิดที่ 40 % หมายเหตุ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กศน.อ าเภอปะเหลียน

รายการหนังสือที่ต้องการ ภาคเรียนที่ 1/2561

ความต้องการ
หนังสือ (เล่ม)

จ านวนหน้าไม่
รวมปกหน้า-

หลัง

 ราคากลาง
อ้างอิง 
(บาท)

 รวมเปน็เงนิ
ทั้งสิ้น (บาท)

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ านวนที่

ลงทะเบียน

komkrit
นายคมกฤช



1 สค22016 การเงินเพือ่ชีวิต 3 61 24 เล่ม 24 เล่ม 240 223.00       5,352.00      

2 สค22016 สมุดบันทึกฯการเงินเพือ่ชีวิต 3 61 24 เล่ม 24 เล่ม 91 107.00       2,568.00      

3 สค32032 เรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 190 76 เล่ม 76 เล่ม 243 226.00       17,176.00    

4 สค32032 สมุดบันทึกฯเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 190 76 เล่ม 76 เล่ม 55 77.00         5,852.00      

5 สค33104 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 404 162 เล่ม 162 เล่ม 166 170.00       27,540.00    

6 สค33104 สมุดบันทึกกิจกรรมประวัติศาสตร์ชาติไทย 404 162 เล่ม 162 เล่ม 66 88.00         14,256.00    

1,310 524 เล่ม 72,744.00    

บาท จ านวน 53              เล่ม
บาท จ านวน 350            เล่ม
บาท จ านวน 524            เล่ม

รวมทัง้สิ้น บาท จ านวน 927            เล่ม121,674.00   

5,745.00       
43,185.00     
72,744.00     

รายการหนังสือที่ต้องการ ภาคเรียนที่ 1/2561
กศน.อ าเภอปะเหลียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
                                                                                                                                                            

รวม

คิดที่ 40 %
ความต้องการ
หนังสือ (เล่ม)

จ านวน
หน้าไม่
รวมปก

หน้า-หลัง

 ราคากลาง
อ้างอิง (บาท)

ชื่อวิชา
จ านวนที่

ลงทะเบียน
รหัสวิชาที่ หมายเหตุ

ระดบัประถมศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย

สรุป งบฯ ราคาหนังสือเรียน

 รวมเปน็เงนิ
ทั้งสิ้น (บาท)

komkrit
นายคมกฤช




