
 
 
 

 ประกาศโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 
 เร่ือง   สอบราคาซ้ือ สอบราคาซ้ือ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

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

 ด้วยโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ได้รับมอบอ านาจจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน ตามค าสั่งที่  22/2546   สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามรายการ โดยไม่ผูกพันงบประมาณ จ านวน 2 กลุ่ม  ดังนี้   
     กลุ่มที ่1  ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับโรงเรียนขนาดกลาง (ปีงบประมาณ 2556)       
                     จ านวน   1   ชุด   ประกอบด้วยรายการ ดังนี้ 
               1.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ส าหรับครู                       จ านวน   1   เคร่ือง  
               2.  โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ ากว่า 50 นิ้ว       จ านวน   1   เคร่ือง 
     กลุ่มที ่2  ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ปีงบประมาณ 2557)  จ านวน    3   ชุด 
                  ประกอบด้วยรายการ ดังนี้ 
               1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ส าหรับครู                        จ านวน    3   เคร่ือง 
               2. โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ ากว่า 50 นิ้ว       จ านวน    3   เคร่ือง  
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว   
 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
 4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคา ให้แก่โรงเรียน 
อนุบาลชุมชนหัวดง  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อคร้ังนี้ 
 ก าหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่  27  กรกฎาคม 2558 จนถึงวันที่  11 สิงหาคม 2558 
ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง  16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ  ณ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 
และก าหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  13  สิงหาคม 2558  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องธุรการโรงเรียน
อนุบาลชุมชนหัวดง 
 
 



 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ ณ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ตั้งแต่ 
วันที ่ 27  กรกฎาคม 2558 จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 081-0364743 
ในวันและเวลาราชการ 

  ประกาศ   ณ   วันที่  27   กรกฎาคม   พ.ศ.  2558 

 

 
 

 (ลงชื่อ)…………………………………. 
 (นายเทพมนูญ   แกล้วกสิกรรม) 
 ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลชุมชนหัวดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
                                                                          ลงชื่อ.......................................... 
                                                                                 (นำยเทพมนูญ      แกล้วกสิกรรม) 
                                                                           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลชุมชนหัวดง 
 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    188,000    บาท 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่  24  กรกฎาคม  2558 

1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 กลุ่มรายการ ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ส าหรับโรงเรียนขนาดกลาง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2556 จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วยรายการ
ดังนี้ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่    จ านวน  1 เครื่อง 
ราคาต่อหน่วย 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) 
2. โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ ากว่า 50 นิ้ว จ านวน  1 เครื่อง 
ราคาต่อหน่วย 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) 
กลุ่มที่ 2 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2557 จ านวน 3 ชุด ประกอบด้วยรายการดังนี้ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่    จ านวน  3 เครื่อง 
ราคาต่อหน่วย 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาท) 
2. โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ ากว่า 50 นิ้ว จ านวน  3 เครื่อง 
ราคาต่อหน่วย 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
นางมาลี   จันทร์ดวงดี ครูช านาญการ พิเศษ โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง    เจ้าหน้าที่พัสด ุ

             
 


