
 
 

 ประกาศโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 
 เร่ือง   สอบราคาซ้ือ ครุภัณฑ์โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) 

----------------------- 

 ด้วยโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ได้รับมอบอ านาจจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน ตามค าส่ังท่ี  22/2546   ส่ัง ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม 2546  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์
โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)  ดังนี้   
      1.  ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)   จ านวน   30  ชุด  
                2.  โต๊ะคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน                              จ านวน   30  ตัว 
 3.  ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล     จ านวน    9  ชุด 
 4.  จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า เส้นทแยงมุม ขนาด 200 นิ้ว    จ านวน    1  ชุด 
 5.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 
          4,000 ANSI Lumens        จ านวน    2  ชุด 
 6.  เครื่องขยายเสียง (Power Amp) พร้อมชุดล าโพง 2 ตัว       จ านวน    1  ชุด 
 7.  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)      จ านวน    9  เครื่อง 
 8.  เก้าอี้พลาสติก (คุณภาพสูง) กว้าง 480 มม. ยาว 510 มม.  
                     สูง 810 มม.            จ านวน  210 ตัว 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซื้อดังกล่าว   
 2. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว  
 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ   
ผู้เสนอราคาได้มีค าส่ังให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคา ให้แก่โรงเรียนอนุบาล
ชุมชนหัวดง  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
 ก าหนดยื่นซองสอบราคาต้ังแต่วันท่ี 31 ตุลาคม 2559 จนถึงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 ระหว่าง
เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง และก าหนดเปิด
ซองสอบราคาในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 ต้ังแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 
 

 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ท่ี ณ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ต้ังแต่วันท่ี  
31 ตุลาคม 2559 จนถึงวัน ท่ี  10 พฤศจิกายน 2559  หรือสอบถามดูรายละเอียดไ ด้ ท่ี เว็บไซ ต์           
www.utdone.net หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 
081-0364743 หรือ 063-8643264 หรือ 082-2282080 ในวันและเวลาราชการ   

  ประกาศ   ณ   วันท่ี  31   ตุลาคม   พ.ศ.  2559 

 
 

 (ลงช่ือ)…………………………………. 
 (นายเทพมนูญ   แกล้วกสิกรรม) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 
 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง  การค านวณราคากลาง ของ ป.ป.ช. 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
                                                                          ลงช่ือ.......................................... 
                                                                                 (นายเทพมนูญ      แกล้วกสิกรรม) 
                                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 
 
 

1. ช่ือโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร    1,000,000    บาท 
3. วันท่ีก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันท่ี  28  ตุลาคม  2559 

1.  ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว)    จ านวน   30  ชุด  
2.  โต๊ะคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน                              จ านวน   30  ตัว 
3.  ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล     จ านวน    9  ชุด 
4.  จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า เส้นทแยงมุม ขนาด 200 น้ิว    จ านวน    1  ชุด 
5.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 
     4,000 ANSI Lumens        จ านวน    2  ชุด 
6.  เครื่องขยายเสียง (Power Amp) พร้อมชุดล าโพง 2 ตัว       จ านวน    1  ชุด 
7.  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)      จ านวน    9  เครื่อง 
8.  เก้าอี้พลาสติก (คุณภาพสูง) กว้าง 480 มม. ยาว 510 มม.  
    สูง 810 มม.            จ านวน  210 ตัว 

4. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

5. รายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
นางชุรีพร    ร้านกันทา ครูช านาญการ พิเศษ โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง    เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

             
 


