บันทึกขอความ
สวนราชการ งานพัสดุและสินทรัพย ฝายงบประมาณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ที่ ช.๑/๒๕๖๓
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานขอจางโครงการเชาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณประกอบจำนวน ๔๑ ชุด
เรียน ผูอำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ดวย งานพัสดุและสินทรัพย ฝายงบประมาณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกมีความประสงคจะ เชา
เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณประกอบเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธี
คัดเลือก ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๑. เหตุผลความจำเปนที่ตองเชา
ดวยงานกลุมคอมพิวเตอรมีความจำเปนตองใชคอมพิวเตอรเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนประจำป
งบประมาณ ๒๕๖๓ เนื่องจากคอมพิวเตอรไมพอในการในการจัดการเรียนการสอนโดยขอใชเงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ดานการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๒. รายละเอียดของพัสดุ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
๓. ราคากลางของพัสดุที่จะเชาจำนวน ๒,๒๑๙,๔๑๒.๐๐ บาท (สองลานสองแสนหนึ่งหมื่นเกาพันสี่รอย
สิบสองบาทถวน)
๔. วงเงินที่จะเชา
เงินนอกงบประมาณจากงบอุดหนุน จำนวน ๒,๒๑๙,๔๑๒.๐๐ บาท (สองลานสองแสนหนึ่งหมื่นเกา
พันสี่รอยสิบสองบาทถวน)
๕. กำหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ
กำหนดเวลาสงมอบงานหรือใหงานแลวเสร็จภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
๖. วิธีที่จะเชา และเหตุผลที่ตองเชา
ดำเนินการโดยวิธีคดั เลือกเนื่องจากมีความจำเปนเรงดวนที่ตองใชพัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิด
เหตุการณที่ไมอาจคาดหมายได ซึ่งหากใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทำใหไมทันตอความตองการใชพัสดุ
๗. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา
๘. การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ
การแตงตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคดั เลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรด
๑. อนุมัติใหดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอเชาดังกลาวขางตน
๒. ลงนามในคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคดั เลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(ลงชื่อ).......................................ประธานกรรมการฯ (ลงชื่อ)................................................กรรมการ
(นายอภิชา วงศเมธชนัน)
(นายเชาวิวัฒน มหาโยชนธนิศร)
รองผูอำนวยการฝายงบประมาณ
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(ลงชื่อ)..............................กรรมการ
(นายธงชัย ดียิ่ง)
เจาหนาที่พัสดุ

ทราบ / อนุมัติ

(นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย)
ผูอำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

คำสั่ง โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ที่ ๔๐๕/๒๕๖๒
เรื่อง แตงตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางคณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุ สำหรับการเชาเชาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณประกอบเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน
ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก

ดวย โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก มีความประสงคจะ เชาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณประกอบ

เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแตงตั้งรายชื่อตอไปนี้
เปน คณะกรรมการกำหนดราคากลางคณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับ
การเชาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณประกอบเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ โดย
วิธีคดั เลือก
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นางสาวสุธภา กลมนุกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
๒. นายนคร สะเทินรัมย
ครูชำนาญการ
๓. นายวันชัย กอมนอย

อำนาจและหนาที่

ประธานกรรมการฯ
กรรมการ
กรรมการ

๑. สืบราคากลางคอมพิวเตอรและคุณลักษณะของคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณประกอบ

อุปกรณตอพวงเพื่อเปนราคากลางในการเชาเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน
ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีคดั เลือก
คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก

๑. นายสุรเชษฐ เสมียนรัมย
ประธานกรรมการฯ
ครูชำนาญการพิเศษ
๒. นายอธิภัทร ยอดนางรอง
กรรมการ
ครูชำนาญการ
๓. นายอุดมศักดิ์ สำรวจวงศ
กรรมการ
ครู
อำนาจและหนาที่
๑. พิจารณาคุณสมบัติของผูประกอบการที่มายื่นขอเสนอใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เชิญชวน
๒. พิจารณาคัดเลือกผูประกอบการตามหลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอที่กำหนดไวในหนังสือเชิญ
ชวน
๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา
กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาใหแลวเสร็จภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. นายวีรพันธ เสาเคหา
ประธานกรรมการฯ
ครูชำนาญการ
๒. นายสุทัศน บุญทาทอง
กรรมการ
ครูชำนาญการ
๓. นางสาวกาญจนา ธรรมมีภักดิ์
กรรมการ
ครูชำนาญการพิเศษ
อำนาจและหนาที่
ทำการตรวจรับพัสดุใหเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือขอตกลงนั้น
สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย)
ผูอำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

๑. ขอมูลเกี่ยวกับโครงการ
ชื่อโครงการ เชาเชาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณประกอบเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนประจำป
งบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีคดั เลือก
เงินงบประมาณโครงการ ๒,๒๑๙,๔๑๒.๐๐ บาท (สองลานสองแสนหนึ่งหมื่นเกาพันสี่รอยสิบสองบาทถวน)
ราคากลาง ๒,๒๑๙,๔๑๒.๐๐ บาท (สองลานสองแสนหนึ่งหมื่นเกาพันสี่รอยสิบสองบาทถวน)
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพใหเชาดังกลาว
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ หรือไมเปนผูกระทำ
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคำสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหามทำสัญญา
ตามที่ กวพ. กำหนด
๒.๖ ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการเชาของกรม
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดง

บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสำคัญ
๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดำเนินการจัดซื้อจัดจาง ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๙ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา ไมเกินสามหมื่นบาท
คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๒.๑๐ เปนผูมีอาชีพรับจางใหเชาคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวงตางๆ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซองใบเสนอราคาเปน ๒
สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสำเนา
ถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผูนั้น สำเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูเปน
หุนสวน พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสำเนาสัญญาของการเขารวม
คา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย
ก็ใหยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอำนาจใหบุคคลอื่นลง
นามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา
๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ไมเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง
๖. การทำสัญญาเชา
ผูช นะ คัดเลือก จะตองทำสัญญาจางกับกรมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจำนวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ คัดเลือก ได ใหกรมยึดถือไวในขณะทำสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วัน ทำการ
๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ
๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ำ
ประกัน
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการ (ผูรับจาง) พน
จากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๗. อัตราคาปรับ
คาปรับ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ บาท ตอวัน
๘. การรับประกันความชำรุดบกพรอง
ผูช นะการ คัดเลือก ซึ่งไดทำขอตกลงเปนหนังสือ หรือทำสัญญาจาง แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชำรุด
บกพรองของสิ่งของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป นับถัดจากวันที่กรมไดรับมอบงาน โดย
ผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชำรุดบกพรอง

บันทึกขอความ
สวนราชการ งานพัสดุและสินทรัพย ฝายงบประมาณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ที่ ช.๑.๑/๒๕๖๓
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจางโครงการเชาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณประกอบจำนวน ๔๑ ชุด
เรียน ผูอำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

ดวยคณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคดั เลือก ซึ่งแตงตั้งตามคำสั่ง โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ที่ ๔๐๕/
๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ สำหรับการเชาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณประกอบเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓
โดยวิธีคัดเลือก ไดรายงานผลการพิจารณาการเชา ดังนี้
รายการพิจารณา
รายชื่อผูยื่นขอเสนอ
ราคาที่เสนอ*
ราคาที่จาง*
คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ
บริษัท แนสคอมพ เอ็ดดูเคท จำกัด
๒,๐๖๖,๔๐๐.๐๐
๒,๐๖๖,๔๐๐.๐๐
(๔๓.๒๑.๑๕.๐๗ )โครงการเชาเครื่อง
คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณประกอบ
เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน
จำนวน ๔๑ ชุด
รวม
๒,๐๖๖,๔๐๐.๐๐
* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เปนราคารวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา
คณะกรรมการฯ พิจารณาแลว เห็นสมควรจัดเชาจากผูเสนอราคาดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดอนุมัติใหสั่งซื้อสั่งจางจากผูเสนอราคาดังกลาว

(ลงชื่อ).......................................ประธานกรรมการฯ(ลงชื่อ)................................................กรรมการ
(นายสุรเชษฐ เสมียนรัมย)(นายอธิภัทร ยอดนางรอง)
(ลงชื่อ)..............................กรรมการ(ลงชื่อ).....................................เจาหนาที่พัสดุ
(นายอุดมศักดิ์ สำรวจวงศ)(นายธงชัย ดียิ่ง)
(ลงชื่อ)..............................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ(ลงชื่อ).....................................รองผูอำนวยฝายงบประมาณฯ
(นายเชาวิวัฒน มหาโยชนธนิศร)(นายอภิชา วงศเมธชนัน)
ทราบ
อนุมัติ
(นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย)
ผูอำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

ประกาศโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา เชาเชาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณประกอบเพื่อใชในการจัดการเรียน
การสอนประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก
-------------------------------------------------------------------ตามที่ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ไดมีหนังสือเชิญชวนสำหรับ เชาเครื่องคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณประกอบเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธคี ัดเลือก นั้น
คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ(๔๓.๒๑.๑๕.๐๗ )โครงการเชาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณประกอบเพื่อใช
ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๔๑ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท แนสคอมพ เอ็ดดูเคท จำกัด (ขายสง,
ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒,๐๖๖,๔๐๐.๐๐ บาท (สองลานหกหมื่นหกพันสี่รอยบาท
ถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย)
ผูอำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

ที่ ศธ ๐๔๐๒๖๒.๔๗ /ว๙๖๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย ๓๑๑๗๐
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง โครงการเชาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณประกอบจำนวน ๔๑ ชุด
เรียน ผูจัดการ บริษัท อีเกิ้ลออฟฟช มีเดีย จำกัด
สิ่งที่สงมาดวย รายละเอียดพัสดุและการยื่นขอเสนอโดยวิธีคดั เลือก
ดวย โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก มีความประสงคจะ เชาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ
ประกอบเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีคดั เลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. รายการพัสดุที่ตองการเชา
เชาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณประกอบจำนวน ๔๑ ชุด
๒. วงเงินงบประมาณ ๒,๒๑๙,๔๑๒.๐๐ (สองลานสองแสนหนึ่งหมื่นเกาพันสี่รอยสิบสองบาทถวน)
๓. ราคากลาง ๒,๒๑๙,๔๑๒.๐๐ (สองลานสองแสนหนึ่งหมื่นเกาพันสี่รอยสิบสองบาทถวน)
๔. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพเชาที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ดังกลาว
๔.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
๔.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม
๔.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคำสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๔.๕ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
๔.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสำคัญ
๔.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดำเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

๔.๘ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา ไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๔.๙ เปนผูมีอาชีพรับจางใหเชาคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวงตางๆ
๕. เกณฑการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา
กำหนดยื่นขอเสนอ ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๐๐ ณ โรงเรียน
ละหานทรายรัชดาภิเษก ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย
ทั้งนี้ รายละเอียดพัสดุและการยื่นขอเสนอปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย)
ผูอำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
โทรศัพท ๐๔๔๖๔๙๑๕๗ ๐๔๔๖๔๙๐๐๗
โทรสาร ๐๔๔๖๔๙๑๕๗

ที่ ศธ ๐๔๐๒๖๒.๔๗ /ว๙๖๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย ๓๑๑๗๐
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง โครงการเชาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณประกอบจำนวน ๔๑ ชุด
เรียน ผูจัดการ บริษัท แนสคอมพ เอ็ดดูเคท จำกัด
สิ่งที่สงมาดวย รายละเอียดพัสดุและการยื่นขอเสนอโดยวิธีคดั เลือก
ดวย โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก มีความประสงคจะ เชาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ
ประกอบเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. รายการพัสดุที่ตองการเชา
เชาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณประกอบจำนวน ๔๑ ชุด
๒. วงเงินงบประมาณ ๒,๒๑๙,๔๑๒.๐๐ (สองลานสองแสนหนึ่งหมื่นเกาพันสี่รอยสิบสองบาทถวน)
๓. ราคากลาง ๒,๒๑๙,๔๑๒.๐๐ (สองลานสองแสนหนึ่งหมื่นเกาพันสี่รอยสิบสองบาทถวน)
๔. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพเชาที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ดังกลาว
๔.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
๔.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม
๔.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน

แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคำสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๔.๕ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
๔.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสำคัญ
๔.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดำเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๔.๘ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา ไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๔.๙ เปนผูมีอาชีพรับจางใหเชาคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวงตางๆ
๕. เกณฑการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา
กำหนดยื่นขอเสนอ ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๐๐ ณ โรงเรียน
ละหานทรายรัชดาภิเษก ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย
ทั้งนี้ รายละเอียดพัสดุและการยื่นขอเสนอปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย)
ผูอำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
โทรศัพท ๐๔๔๖๔๙๑๕๗ ๐๔๔๖๔๙๐๐๗
โทรสาร ๐๔๔๖๔๙๑๕๗

ที่ ศธ ๐๔๐๒๖๒.๔๗ /ว๙๖๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย ๓๑๑๗๐
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง โครงการเชาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณประกอบจำนวน ๔๑ ชุด
เรียน ผูจัดการ บริษัท วันพลัสฮับ จำกัด
สิ่งที่สงมาดวย รายละเอียดพัสดุและการยื่นขอเสนอโดยวิธีคดั เลือก
ดวย โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก มีความประสงคจะ เชาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ
ประกอบเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. รายการพัสดุที่ตองการเชา
เชาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณประกอบจำนวน ๔๑ ชุด
๒. วงเงินงบประมาณ ๒,๒๑๙,๔๑๒.๐๐ (สองลานสองแสนหนึ่งหมื่นเกาพันสี่รอยสิบสองบาทถวน)
๓. ราคากลาง ๒,๒๑๙,๔๑๒.๐๐ (สองลานสองแสนหนึ่งหมื่นเกาพันสี่รอยสิบสองบาทถวน)

๔. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพเชาที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ดังกลาว
๔.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
๔.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม
๔.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคำสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๔.๕ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
๔.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสำคัญ
๔.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดำเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๔.๘ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา ไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๔.๙ เปนผูมีอาชีพรับจางใหเชาคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวงตางๆ
๕. เกณฑการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา
กำหนดยื่นขอเสนอ ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๐๐ ณ โรงเรียน
ละหานทรายรัชดาภิเษก ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย
ทั้งนี้ รายละเอียดพัสดุและการยื่นขอเสนอปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย)
ผูอำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
โทรศัพท ๐๔๔๖๔๙๑๕๗ ๐๔๔๖๔๙๐๐๗
โทรสาร ๐๔๔๖๔๙๑๕๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

ที่ ศธ ๐๔๐๒๖๒.๔๗ /๑๐๐๐

ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย๓๑๑๗๐
๙พฤศจิกายน๒๕๖๒

เรื่อง

แจงลงนามในสัญญา

เรียน

ผูจัดการ บริษัท แนสคอมพ เอ็ดดูเคท จำกัด

อางถึง .ใบเสนอราคาของบริษัท แนสคอมพ เอ็ดดูเคทจำกัด
ตามที่ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก มีโครงการเชาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณประกอบจำนวน
๔๑ ชุดประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ ดวยวิธคี ัดเลือก ครั้งที่ ช.๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒และตาม
หนังสือที่อางถึงใบเสนอราคาของบริษัท แนสคอมพ เอ็ดดูเคท จำกัดไดเสนอราคาเปนเงินทั้งสิ้น
๒,๐๖๖,๔๐๐.๐๐ บาท (สองลานหกหมื่นหกพันสี่รอยบาทถวน) ซึ่งไดเปนราคารวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว นั้น
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก พิจารณาแลว ตกลงจางเปนเงินทั้งสิ้น ๒,๐๖๖,๔๐๐.๐๐ บาท (สองลาน
หกหมื่นหกพันสี่รอยบาทถวน) ซึ่งไดเปนราคารวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว และขอใหไปทำสัญญาภายใน ๗ วัน นับถัดจาก
วันที่ไดรับหนังสือฉบับนี้พรอมทั้งนำหลักประกันสัญญาเปนจำนวนรอยละหา ของราคาทั้งหมดตามสัญญา เปน
เงิน ๑๐๓,๓๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามพันสามรอยยี่สิบบาทถวน) ไปพรอมในวันทำสัญญา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย)
ผูอำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
โทรศัพท ๐๔๔๖๔๙๐๐๗,๐๙๘๖๒๙๖๖๒๗
โทรสาร

๐๔๔๖๔๙๐๐๗

