
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR) การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาชั้นพื้นฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิตร ๑๕ 

 

  

ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิตร ๑๕ มีความประสงค์จัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 
ด้วยวธิีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้แก่โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจติร ๑๕ จ านวน ๒๐๑ รายการ  
ซึ่งคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่รายละเอียดสาระส าคัญของ
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑.ความเป็นมา 
 โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิตร ๑๕ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในกรจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน 
กรอบวงเงินค่าหนังสือเรียนตามเกณฑ์ 
๒.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ชองโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ 
๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 
 ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
 ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคา
ให้แก่โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ 
 ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๓.๕ ต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าและแสดงรายบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้ 
    ๓.๕.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
    ๓.๕.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-gp ) ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 



๔. รูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
รายละเอียดและคุณลักษณะของหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ประกอบด้วย 

 
ที ่ ชั้น ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ จ านวน 

๑ ป.๑ หนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาที กระทรวงฯ ๑๘๑ 

๒ ป.๑ หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีล าน า กระทรวงฯ ๑๘๑ 

๓ ป.๑ แบบฝึก ทักษะภาษา ๑ กระทรวงฯ ๑๘๑ 

๔ ป.๑ แบบฝึก ทักษะภาษา ๒ กระทรวงฯ ๑๘๑ 

๕ ป.๑ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่ม ๑ กระทรวงฯ ๑๘๑ 

๖ ป.๑ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่ม ๒ กระทรวงฯ ๑๘๑ 

๗ ป.๑ แม่บทมาตรฐาน Smart NT วิทยาศาสตร์ ป.๑ อจท. ๑๘๑ 

๘ ป.๑ สื่อฯแม่บทมาตรฐานสังคมศึกษา อจท. ๑๘๑ 

๙ ป.๑ หนังสือเสริมฝึกประสบการณ์ประวัติศาสตร์ เอมพันธ์ ๑๘๑ 

๑๐ ป.๑ หนังสือเสริมระสบการณ์การงานอาชีพฯป.๑ เอมพันธ์ ๑๑๐ 

๑๑ ป.๑ แม่บทมาตรฐาน New Aha English อจท. ๑๘๑ 

๑๒ ป.๒ หนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาที กระทรวงฯ ๑๙๙ 

๑๓ ป.๒ หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณดีล าน า กระทรวงฯ ๑๙๙ 

๑๔ ป.๒ แบบฝึก ทักษะภาษา กระทรวงฯ ๑๙๙ 

๑๕ ป.๒ หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. กระทรวงฯ ๑๙๙ 

๑๖ ป.๒ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เล่ม ๑ กระทรวงฯ ๑๙๙ 

๑๗ ป.๒ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เล่ม ๒ กระทรวงฯ ๑๙๙ 

๑๘ ป.๒ หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.๒ (ศิริรัตน์ วงศ์ศิริ) อจท. ๑๙๙ 

๑๙ ป.๒ หนังสือเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.๒ แม็ค ๑๙๙ 

๒๐ ป.๒ หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานการงานอาชีพ ป.๒ พว. ๑๙๙ 

๒๑ ป.๒ หนังสือเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ New Say Hello แม็ค ๑๙๙ 

๒๒ ป.๒ แบบฝึกหัดรายวิชาภาษาอังกฤษ New Say Hello แม็ค ๑๙๙ 



ที ่ ชั้น ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ จ านวน 
๒๓ ป.๓ หนังสือเรียนรายวิชา ภาษาพาที กระทรวงฯ ๑๙๖ 

๒๔ ป.๓ หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีล าน า กระทรวงฯ ๑๙๖ 

๒๕ ป.๓ แบบฝึกหัด ทักษะภาษา กระทรวงฯ ๑๙๖ 

๒๖ ป.๓ หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. กระทรวงฯ ๑๙๖ 

๒๗ ป.๓ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่ม ๑ กระทรวงฯ ๑๙๖ 

๒๘ ป.๓ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ เล่ม ๒ กระทรวงฯ ๑๙๖ 

๒๙ ป.๓ หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.๓ (ศิริรัตน์-ดร.รักซ้อน) อจท. ๑๙๖ 

๓๐ ป.๓ หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ป.๓ (วุฒิชัย มูลศิลป์) อจท. ๗๐ 

๓๑ ป.๓ หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (เยาวลักษณ์ และคณะ) อจท. ๗๐ 

๓๒ ป.๓ หนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง ป.๓ (กนกพร) อจท. ๑๕๒ 

๓๓ ป.๓ หนังสือเรียนการงนอาชีพและเทคโนโลยี ป.๓ (อัจฉรา) อจท. ๗๐ 

๓๔ ป.๓ หนังสือเรียนเสริมภาษาอังกฤษ Grammar Clever English ๓ พว. ๑๙๖ 

๓๕ ป.๓ หนังสือเรียน New Express English ๓ พว. ๑๙๖ 

๓๖ ป.๔ หนังสือเรียนไทย ภาษาพาที กระทรวงฯ ๒๒๐ 

๓๗ ป.๔ หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีล าน า กระทรวงฯ ๒๒๐ 

๓๘ ป.๔ แบบฝึก ทักษะภาษา กระทรวงฯ ๒๒๐ 

๓๙ ป.๔ หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. เล่ม ๑ กระทรวงฯ ๕๐ 

๔๐ ป.๔ หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. เล่ม ๒ กระทรวงฯ ๕๐ 

๔๑ ป.๔ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สสวท. เล่ม ๑ กระทรวงฯ ๒๒๐ 

๔๒ ป.๔ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สสวท. เล่ม ๒ กระทรวงฯ ๒๒๐ 

๔๓ ป.๔ หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ป.๔ (สสวท.) เล่ม ๑ กระทรวงฯ ๒๒๐ 

๔๔ ป.๔ หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ป.๔ (สสวท.) เล่ม ๒ กระทรวงฯ ๒๒๐ 

๔๕ ป.๔ หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.๔ อจท. ๒๒๐ 

๔๖ ป.๔ หนังสือเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ อจท. ๔๔ 



ที ่ ชั้น ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ จ านวน 
๔๗ ป.๔ หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง อจท. ๔๐ 

๔๘ ป.๔ หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา พว. ๔๑ 

๔๙ ป.๔ หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ express ๔ พว. ๒๒๐ 

๕๐ ป.๕ หนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาที กระทรวงฯ ๒๐๖ 

๕๑ ป.๕ หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีล าน า กระทรวงฯ ๒๐๖ 

๕๒ ป.๕ แบบฝึกทักษะภาษา กระทรวงฯ ๒๐๖ 

๕๓ ป.๕ หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. กระทรวงฯ ๒๐๖ 

๕๔ ป.๕ แบบฝึกหัดทักษะคณิตศาสตร์ สสวท. เล่ม ๑ กระทรวงฯ ๒๐๖ 

๕๕ ป.๕ แบบฝึกหัดทักษะคณิตศาสตร์ สสวท. เล่ม ๒ กระทรวงฯ ๒๐๖ 

๕๖ ป.๕ สื่อฯแม่บทวิทยาศาสตร์ (เอกรินทร์และคณะ) อจท. ๒๐๖ 

๕๗ ป.๕ หนังสือเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อจท. ๒๐๖ 

๕๘ ป.๕ หนังสือเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ อจท. ๑๐๐ 

๕๙ ป.๕ หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง อจท. ๑๐๘ 

๖๐ ป.๕ หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษาและพละศึกษา อจท. ๕๐ 

๖๑ ป.๕ หนังสือเรียนพ้ืนฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ อจท. ๕๐ 

๖๒ ป.๕ หนังสือการงานอาชีพและเคโนโลยี อจท. ๕๐ 

๖๓ ป.๕ หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ express ๕ พว. ๒๐๖ 

๖๔ ป.๕ หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Grammar Clever English ๕ พว. ๒๐๖ 

๖๕ ป.๖ แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย อจท. ๒๐๔ 

๖๖ ป.๖ หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย หลักภาษาและการใช้
ภาษา 

อจท. ๒๐๔ 

๖๗ ป.๖ หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม อจท. ๒๐๔ 

๖๘ ป.๖ หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. กระทรวงฯ ๒๐๔ 

๖๙ ป.๖ สื่อฯแม่บทวิทยาศาสตร์ (เอกรินทร์และคณะ) อจท. ๒๐๔ 

๗๐ ป.๖ ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.๖ พว. ๒๐๔ 



ที ่ ชั้น ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ จ านวน 
๗๑ ป.๖ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง พว. ๒๐๔ 

๗๒ ป.๖ หนังสือฝึกประสบการณ์ ประวัติศาสตร์ไทย ๖ เอมพันธ์ ๒๐๔ 

๗๓ ป.๖ หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษาและพละศึกษา อจท. ๘๐ 

๗๔ ป.๖ หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ อจท. ๘๐ 

๗๕ ป.๖ แม่บทมาตรฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี อจท. ๖๐ 

๗๖ ป.๖ หนังสือเสริมภาษาอังกฤษ Grammar Clever English ๖ พว. ๑๓๐ 

๗๗ ป.๖ หนังสือเรียน Express English ๖ พว. ๒๐๔ 

๗๘ ม.๑ หนังสือเรียนภาษาไทย วิวิธภาษา กระทรวงฯ ๘๓ 

๗๙ ม.๑ หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณดีวิจักษ์ กระทรวงฯ ๘๓ 

๘๐ ม.๑ หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. เล่ม ๑ กระทรวงฯ ๘๓ 

๘๑ ม.๑ หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. เล่ม ๒ กระทรวงฯ ๘๓ 

๘๒ ม.๑ แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.๑ อจท. ๘๓ 

๘๓ ม.๑ หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ อจท. ๕๐ 

๘๔ ม.๑ หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง (ไพฑูรย์,เกยูร) อจท. ๕๐ 

๘๕ ม.๑ หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พว. ๘๓ 

๘๖ ม.๑ หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี อจท. ๖๙ 

๘๗ ม.๑ หนังสือเรียนรายวิชาอังกฤษ Spark ๑ อจท. ๘๓ 

๘๘ ม.๒ หนังสือเรียนภาษาไทย วิวิธภาษา กระทรวงฯ ๘๕ 

๘๙ ม.๒ หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ กระทรวงฯ ๘๕ 

๙๐ ม.๒ แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้วิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ ม.๒ อจท. ๘๕ 

๙๑ ม.๒ หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. เล่ม ๑ กระทรวงฯ ๘๕ 

๙๒ ม.๒ หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. เล่ม ๒ กระทรวงฯ ๘๕ 

๙๓ ม.๒ หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. เล่ม ๑ กระทรวงฯ ๕๐ 

๙๔ ม.๒ หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. เล่ม ๒ กระทรวงฯ ๕๐ 



ที ่ ชั้น ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ จ านวน 
๙๕ ม.๒ แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.๒ อจท. ๘๕ 

๙๖ ม.๒ หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ อจท. ๕๐ 

๙๗ ม.๒ หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง (ไพฑูรย์,เกยูร) อจท. ๕๐ 

๙๘ ม.๒ หนังสือเรียนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม อจท. ๘๕ 

๙๙ ม.๒ หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี อจท. ๕๐ 

๑๐๐ ม.๒ หนังสือเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ Spark ๒ อจท. ๘๕ 

๑๐๑ ม.๓ หนังสือเรียนภาษาไทย วิวิธภาษา กระทรวงฯ ๘๑ 

๑๐๒ ม.๓ หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ กระทรวงฯ ๘๕ 

๑๐๓ ม.๓ แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้วิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ ม.๓ อจท. ๘๕ 

๑๐๔ ม.๓ หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. เล่ม ๑ กระทรวงฯ ๘๕ 

๑๐๕ ม.๓ หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. เล่ม ๒ กระทรวงฯ ๘๕ 

๑๐๖ ม.๓ หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. เล่ม ๑ กระทรวงฯ ๔๘ 

๑๐๗ ม.๓ หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. เล่ม ๒ กระทรวงฯ ๔๘ 

๑๐๘ ม.๓ แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.๓ อจท. ๘๑ 

๑๐๙ ม.๓ หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ อจท. ๘๑ 

๑๑๐ ม.๓ หนังสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง (ไพฑูรย์,เกยูร) อจท. ๘๑ 

๑๑๑ ม.๓ หนังสือเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อจท. ๘๑ 

๑๑๒ ม.๓ หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี อจท. ๘๑ 

๑๑๓ ม.๓ หนังสือเรียนรายวิชาภาอังกฤษ Spark ๓ อจท. ๘๑ 

 
๕.ระยะการด าเนินการ 
 ระหว่างเดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ 
๖.ระยะเวลาส่งมอบ  
 ก าหนดเวลาส่งอบภายใน ๑๕ วัน นับจากวันลงนามสัญญาซื้อขายโดยก าหนดการส่งมอบ ๑ งวด 
๗.วงเงินในการจัดท า 
 ราคากลางโดยวิธสีืบราคาจากท้องตลาด โดยการหาค่าเฉลีย่เป็นจ านวน ๑,๖๒๒,๕๗๕ บาท (หนึ่งล้านหกแสน  
สองหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)  



๘.ราคากลางในการจัดซ้อหนังสือเรียน  
 ราคากลางการจัดซื้อหนังสือเป็นจ านวน ๑,๖๒๒,๕๗๕ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อย 

เจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)  
๙.เงื่อนไข 
 ผู้ซื้อสามารถเพ่ิมหรือลดจ านวน และราคาได้ตามนักเรียนจริงที่มีอยู่ 
 
 
 


