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ประกาศโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 
เรื่อง  สอบราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) 

- - - - - - - - - - - - - - - - -  
  ด้วยโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร  โดยได้รับมอบอ านาจจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามค าส่ัง ท่ี 22/2546  ลงวันท่ี  8  กรกฎาคม  2546  มีความประสงค์จะสอบราคา
ซื้อ การจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)  ตามรายการท้ังหมด 17 รายการดังนี้ 
 

รายการ ครุภัณฑ์ที่จัดหา 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 
3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน   
4 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ  WXGA  
5 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า เส้นทแยงมุม ขนาด 200 นิ้ว 
6 โทรทัศน์สี LED ชนิดจอแบน ขนาด 55 นิ้ว  
7 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
8 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบท่ี 1 
9 ชุดระบบล็อกอินใช้งานเน็ตผ่านโซเชียล 

10 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 
11 เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 
12 เก้าอี้นักเรียนหน้าไม้ขาเหล็ก สูง 18 นิ้ว ทรงส่ีเหล่ียม 
13 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
14 ตู้เก็บอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ขนาด 6U (50 cm.) 
15 ตู้เก็บอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ขนาด 3U (30 cm.) 
16 พัดลมขนาด 22 นิ้วติดผนัง 
17 ระบบกล้องวงจรปิด 4 กล้องรวมติดต้ัง 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1.เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซื้อ 
2.ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 
3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์  หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้เสนอราคาได้มีค าส่ังให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน ณ วัน

ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาซื้อครั้งนี้ 
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   5.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุช่ือว่าเป็นคู่สัญญาท่ีไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายตามโครงการท่ีบุคคลหรือ
นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 และ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 

6.บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

7.คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
  ก าหนด รบัซองและยืน่ซองสอบราคาซ้ือ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 25 สิงหาคม 2560  
ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ  โรงเรียนอนบุาลจรูญลองรตันาคาร  
ถนนจรูญลองรฐั ต าบลห้วยอ้อ อ าเภอลอง จังหวัดแพร่  
และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 29 สิงหาคม 2560  ตั้งแตเ่วลา 10.00 - 14.00 น. เป็นต้นไป  
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่โรงเรียนอนบุาลจรูญลองรัตนาคาร  
ถนนจรูญลองรัฐ ต าบลห้วยอ้อ อ าเภอลอง จังหวัดแพร่  
ต้ังแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 2560    
ถึงวันท่ี 25 สิงหาคม 2560 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.  
แบบตาราง ปปช.  เอกสารสอบราคา รายการคุณลักษณะครุภัณฑ์ ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดได้ท่ี  
                      - เว็บไซต์ http://www.jaroonlong.com/  

 - เว็บไซต์ https://www.facebook.com/jaroonlongrattanakarn/ 
 - เว็บไซต์ http://www.phrae2.go.th/ 
 - เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th/ 

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   054-581658 
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0882550015 
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0848104585 
  อนึ่ง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร จะก่อหนี้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา) เมื่อได้รับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานแล้ว และกรณีท่ีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สามารถยกเลิกการจัดหา
ดังกล่าวได้ 
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี     11       เดือน สิงหาคม     พ.ศ. 2560  

 
 
ลงช่ือ …………………………………….. 

      (นายไพโรจน์ สุขธยารักษ)์  
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร       

http://www.jaroonlong.com/
http://www.phrae2.go.th/

