ประกาศโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง
เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
----------------------ด้ ว ยโรงเรี ย นอนุ บ าลชุ ม ชนหั ว ดง ได้ รั บ มอบอ านาจจากส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ตามคาสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์
โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ดังนี้
1. ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 30 ชุด
2. โต๊ะคอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียน
จานวน 30 ตัว
3. ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
จานวน 9 ชุด
4. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า เส้นทแยงมุม ขนาด 200 นิ้ว
จานวน 1 ชุด
5. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า
4,000 ANSI Lumens
จานวน 2 ชุด
6. เครื่องขยายเสียง (Power Amp) พร้อมชุดลาโพง 2 ตัว
จานวน 1 ชุด
7. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
จานวน 9 เครื่อง
8. เก้าอี้พลาสติก (คุณภาพสูง) กว้าง 480 มม. ยาว 510 มม.
สูง 810 มม.
จานวน 210 ตัว
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่โรงเรียนอนุบาล
ชุมชนหัวดง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัด ขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กาหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ระหว่าง
เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง และกาหนดเปิด
ซองสอบราคาในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ ณ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ตั้งแต่วันที่
31 ตุ ล าคม 2559 จนถึ ง วั น ที่ 10 พฤศจิ ก ายน 2559
หรื อ สอบถามดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์
www.utdone.net หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข
081-0364743 หรือ 063-8643264 หรือ 082-2282080 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ)………………………………….
(นายเทพมนูญ แกล้วกสิกรรม)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง การคานวณราคากลาง ของ ป.ป.ช.
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,000,000 บาท
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 28 ตุลาคม 2559
1. ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 30 ชุด
2. โต๊ะคอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียน
จานวน 30 ตัว
3. ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
จานวน 9 ชุด
4. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า เส้นทแยงมุม ขนาด 200 นิ้ว
จานวน 1 ชุด
5. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า
4,000 ANSI Lumens
จานวน 2 ชุด
6. เครื่องขยายเสียง (Power Amp) พร้อมชุดลาโพง 2 ตัว
จานวน 1 ชุด
7. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
จานวน 9 เครื่อง
8. เก้าอี้พลาสติก (คุณภาพสูง) กว้าง 480 มม. ยาว 510 มม.
สูง 810 มม.
จานวน 210 ตัว
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
นางชุรีพร ร้านกันทา ครูชานาญการ พิเศษ โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........................................
(นายเทพมนูญ แกล้วกสิกรรม)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง

