บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ ฝ่ ายพัสดุและสิ นทรัพย์ โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษกอําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ที ๑.๑ / ๒๕๖๓ วันที ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรื อง ประมาณราคาวงเงินในการจัดซือหนังสื อเรี ยน
...................................................................................................................................................................
เรียน ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
ตามนโยบายเรี ยนฟรี ๑๕ ได้กาํ หนดให้นกั เรี ยนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย โดย
หนังสื อเรี ยนได้เป็ นนโยบายหนึงในการจัดให้นกั เรี ยนได้มีหนังสื อเรี ยนทุกระดับทัง ๘ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้นนั
ฝ่ ายวิชาการได้ประมาณราคาวงเงินทีใช้ในการจัดซือหนังสือเรี ยน โดยพิจารณาในแต่ละระดับชันตาม
อัตราทีกําหนดไว้ในแนวทางการดําเนิ นงานตามนโยบายเรี ยนฟรี ๑๕ ปี แล้วปรากฏดังนี

ลําดับที

พัสดุทีจะจ้าง

จํานวนหน่วย

[ ]ราคามาตรฐาน

จํานวนเงินทีขอจ้างครังนี

[ ] ราคาทีเคยจ้าง

ราคาต่อ

หลังสุดใน 2 ปี

หน่วย

จํานวนเงิน (รวม)

งบประมาณ
(หน่วยละ)

ตามเอกสารทีแนบ

(สองล้านสองแสนสามหมืนสามพันสองร้อยห้าสิ บสามบาทถ้วน)

๒,๒๓๓,๒๕๓.๐๐

จึงเรี ยนเพือโปรดทราบและพิจารณา
(ลงชือ).......................................ประธานกรรมการฯ (ลงชือ)................................................กรรมการ
(นายอภิชา วงศ์เมธชนัน)
(นายเชาวิวฒั น์ มหาโยชน์ธนิ ศร)
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายงบประมาณ
หัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ
(ลงชือ)..............................กรรมการ
(นายธงชัย ดียง)
ิ
เจ้าหน้าทีพัสดุ

ทราบ / อนุมตั ิ

(นายประเสริ ฐชัย พิสาดรัมย์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ ฝ่ ายพัสดุและสิ นทรัพย์ โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษกอําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ที ๑.๒ / ๒๕๖๓วันที ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรื อง รายละเอียดการคัดเลือกหนังสื อหนังสื อตามนโยบายเรี ยนฟรี ๑๕ ปี
..................................................................................................................................................................
เรียน ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
สิ งทีแนบมาด้วย ๑. รายการสังซือหนังสื อเรี ยน ปี การศึกษา ๒๕๖๓
ตามทีโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้มีคาํ สังที ๕๖/๒๕๖๓ ณ วันที ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
เรื องแต่งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสื อเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยได้ทาํ การคัดเลือกหนังสื อเรี ยน ใน
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที ๑ ถึงชันมัธยมศึกษาปี ที ๖ ดังรายการทีแนบนี
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
ลงชือ
(นางปณรรญธร รัชนปะกิจ)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย

รายการสังซือหนังสื อเรี ยน ปี การศึกษา 2563
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย
ที

ชือหนังสื อ

ระดับชัน

สํานักพิมพ์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

วรรณคดีและวรรณกรรม
หลักภาษาและการใช้ภาษา
วรรณคดีและวรรณกรรม
หลักภาษาและการใช้ภาษา
วรรณคดีและวรรณกรรม
หลักภาษาและการใช้ภาษา
วรรณคดีและวรรณกรรม
หลักภาษาและการใช้ภาษา
วรรณคดีและวรรณกรรม
หลักภาษาและการใช้ภาษา
วรรณคดีและวรรณกรรม
หลักภาษาและการใช้ภาษา

ม.1
ม.1
ม.2
ม.2
ม.3
ม.3
ม.4
ม.4
ม.5
ม.5
ม.6
ม.6

พว.
พว.
พว.
พว.
พว.
พว.
พว.
พว.
พว.
พว.
พว.
พว.

ราคาต่อเล่ม/
บาท
100
86
85
110
100
97
80
77
73
105
90
80

จํานวน

ยอดเงิน

260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260

26,000
22,360
22,100
28,600
26,000
25,220
20,800
20,020
18,980
27,300
23,400
20,800

รวม

332,162

(นางปณรรญธร รัชนะปกิจ)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ ฝ่ ายพัสดุและสิ นทรัพย์ โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษกอําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ที ๑.๓/ ๒๕๖๓วันที ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรื อง รายละเอียดการคัดเลือกหนังสื อหนังสื อตามนโยบายเรี ยนฟรี ๑๕ ปี
..................................................................................................................................................................
เรียน ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
สิ งทีแนบมาด้วย ๑. รายการสังซือหนังสื อเรี ยน ปี การศึกษา ๒๕๖๓

ตามทีโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้มีคาํ สังที ๕๖/๒๕๖๓ ณ วันที ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
เรื องแต่งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสื อเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ได้ทาํ การคัดเลือกหนังสื อเรี ยน ใน
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที ๑ ถึงชันมัธยมศึกษาปี ที ๖ ดังรายการทีแนบนี
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
ลงชือ
(นางสาวกฤษณา ไสยาศรี )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์

รายการสังซือหนังสื อเรี ยน ปี การศึกษา 2563
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
ที

ชือหนังสื อ

ระดับชัน สํานักพิมพ์

ราคา

จํานวน

ยอดเงิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9

คณิตศาสตร์พืนฐาน ล.
คณิตศาสตร์พืนฐาน ล.2
คณิตศาสตร์พืนฐาน ล.
คณิตศาสตร์พืนฐาน ล.2
คณิตศาสตร์พืนฐาน ล.
คณิตศาสตร์พืนฐาน ล.2
คณิตศาสตร์พืนฐาน ล.
คณิตศาสตร์พืนฐาน ล.
คณิตศาสตร์พืนฐาน ล.3

ม.
ม.
ม.
ม.
ม.
ม.
ม. ม. ม. -

สสวท.
สสวท.
สสวท.
สสวท.
สสวท.
สสวท.
สสวท.
สสวท.
สสวท.

37
52
62
45
50
51
45
22
41

(นางสาวกฤษณา ไสยาศรี )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์

440
440
433
433
443
443
400
405
367

16,280
22,880
26,846
19,485
22,150
22,593
18,000
8,910
15,047

รวม

172,191

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ ฝ่ ายพัสดุและสิ นทรัพย์ โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษกอําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ที ๑.๓/ ๒๕๖๓วันที ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรื อง รายละเอียดการคัดเลือกหนังสื อหนังสื อตามนโยบายเรี ยนฟรี ๑๕ ปี
..................................................................................................................................................................
เรียน ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
สิ งทีแนบมาด้วย ๑. รายการสังซือหนังสื อเรี ยน ปี การศึกษา ๒๕๖๓
ตามทีโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้มีคาํ สังที ๕๖/๒๕๖๓ ณ วันที ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
เรื องแต่งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสื อเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ได้ทาํ การคัดเลือกหนังสื อเรี ยน ใน
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที ๑ ถึงชันมัธยมศึกษาปี ที ๖ ดังรายการทีแนบนี
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
ลงชือ
(นายยุทธการ เหมกูล)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์

รายการสังซือหนังสื อเรี ยน ปี การศึกษา 2563
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์
ที
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ชือหนังสื อ
ว21101 วิทยาศาสตร์ เล่ม 1
ว 21102 วิทยาศาสตร์ เล่ม 2
ว 22101 วิทยาศาสตร์ เล่ม 3
ว22102 วิทยาศาสตร์ เล่ม 4
ว 23101 วิทยาศาสตร์ เล่ม 5
ว 23102 วิทยาศาสตร์ เล่ม 6
ว 31101 เคมีพนฐาน
ื
ว 31102 ฟิ สิ กส์พนฐาน
ื
ว 31103 ชีววิทยาพืนฐาน
ว 31104 กระบวนการเปลียนแปลงของโลก
ดาราศาสตร์และอวกาศ
ว 31101 ดุลภาพของสิ งมีชีวิต
ว 31105 พันธุกรรมและสิ งแวดล้อม
ว 32101 ดวงดาวและโลกของเรา
ว 32102 สารและสมบัติของสาร
ว 33101 พันธุกรรมและสิ งแวดล้อม
ว
พลังงาน

ระดับชัน สํานักพิมพ์ ราคา(บาท)
ม.1
สสวท
32
ม.1
สสวท
35
ม.2
สสวท
52
ม.2
สสวท
43
ม.3
สสวท
32
ม.3
สสวท
54
ม. / -6
สสวท
30
ม. / -6
สสวท
35
ม. / -6
สสวท
62
ม. /1-6
พว
54
ม.
ม.
ม.
ม.
ม.
ม.

/7-9
/7-9
/7-9
/7-9
/6-8
/6-8

สสวท
สสวท
สสวท
สสวท
สสวท
สสวท

27
37
54
43
37
46

จํานวน
440
440
433
433
443
443
240
240
240
240

ยอดเงิน
14,080
15,400
22,516
18,619
14,176
23,922
7,200
8,400
14,880
12,960

140
140
140
140
140
140

3,780
5,180
7,560
6,020
5,180
6,440

รวม

186,313

(นายยุทธการ เหมกูล)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ ฝ่ ายพัสดุและสิ นทรัพย์ โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษกอําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ที ๑.๔/ ๒๕๖๓วันที ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรื อง รายละเอียดการคัดเลือกหนังสื อหนังสื อตามนโยบายเรี ยนฟรี ๑๕ ปี
..................................................................................................................................................................
เรียน ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
สิ งทีแนบมาด้วย ๑. รายการสังซือหนังสื อเรี ยน ปี การศึกษา ๒๕๖๓
ตามทีโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้มีคาํ สังที ๕๖/๒๕๖๓ ณ วันที ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
เรื องแต่งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสื อเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้ทาํ การ
คัดเลือกหนังสื อเรี ยน ในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที ๑ ถึงชันมัธยมศึกษาปี ที ๖ ดังรายการทีแนบนี
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณาอนุมตั ิ

ลงชือ
(นายเชาวิวฒั น์ มหาโยชน์ธนิ ศร)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายการสังซือหนังสื อเรี ยน โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก ปี การศึกษา 2563
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที
1
2

3
4
5
6
7

ชือหนังสื อ
ประวัติศาสตร์
หน้าทีพลเมือง
ภูมิศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
พระพุทธศาสนา
ประวัติศาสตร์
หน้าทีพลเมือง

ระดับชัน
ม.
ม.
ม.
ม.
ม.1
ม.
ม.

สํานักพิมพ์
ราคา(บาท)
อักษรเจริ ญทัศน์
78
อักษรเจริ ญทัศน์
48
อักษรเจริ ญทัศน์
66
อักษรเจริ ญทัศน์
52
อักษรเจริ ญทัศน์
68
อักษรเจริ ญทัศน์
84
อักษรเจริ ญทัศน์
59

จํานวน
440
440
440
440
440
433
433

ยอดเงิน
34,320
21,120
29,040
22,880
29,920
36,372
25,547

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ภูมิศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
พระพุทธศาสนา
ประวัติศาสตร์
หน้าทีพลเมือง
ภูมิศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
ประวัติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
หน้าทีพลเมือง
ประวัติศาสตร์ สากล
ภูมิศาสตร์

ม.
ม.
ม.2
ม.
ม.
ม.
ม.
ม.3
ม. 4-6
ม. 4-6
ม. 4-6
ม. 4-6
ม. 4-6
ม. 4-6

อักษรเจริ ญทัศน์
อักษรเจริ ญทัศน์
อักษรเจริ ญทัศน์
อักษรเจริ ญทัศน์
อักษรเจริ ญทัศน์
อักษรเจริ ญทัศน์
อักษรเจริ ญทัศน์
อักษรเจริ ญทัศน์
พว.
อักษรเจริ ญทัศน์
อักษรเจริ ญทัศน์
อักษรเจริ ญทัศน์
อักษรเจริ ญทัศน์
อักษรเจริ ญทัศน์

62
52
74
84
58
62
56
79
95
88
75
88
88
89

(นายเชาวิวฒั น์ มหาโยชน์ธนิศร)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

บันทึกข้ อความ

433
433
433
443
443
443
443
443
400
400
405
405
405
367

26,846
22,516
32,042
37,212
25,694
27,466
24,808
34,997
38,000
35,200
30,375
35,640
35,640
32,663

รวม

638,298

ส่ วนราชการ ฝ่ ายพัสดุและสิ นทรัพย์ โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษกอําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ที ๑.๕/ ๒๕๖๓วันที ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรื อง รายละเอียดการคัดเลือกหนังสื อหนังสื อตามนโยบายเรี ยนฟรี ๑๕ ปี
..................................................................................................................................................................
เรียน ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
สิ งทีแนบมาด้วย ๑. รายการสังซือหนังสื อเรี ยน ปี การศึกษา ๒๕๖๓
ตามทีโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้มีคาํ สังที ๕๖/๒๕๖๓ ณ วันที ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
เรื องแต่งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสื อเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สุ ขศึกษา พละศึกษา ได้ทาํ การคัดเลือกหนังสื อ
เรี ยน ในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที ๑ ถึงชันมัธยมศึกษาปี ที ๖ ดังรายการทีแนบนี
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
ลงชือ
(นายอํานาจ ศิลปักษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สุ ขศึกษา พละศึกษา

รายการสังซือหนังสื อเรี ยน ปี การศึกษา 2563
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุขศึกษา/พลศึกษา
ที
1
2
3
4
5
6

ชือหนังสื อ
สุขศึกษา 1
สุขศึกษา 2
สุขศึกษา 3
สุขศึกษา 4
สุขศึกษา 5
สุขศึกษา 6

ระดับชัน
ม.
ม.
ม.
ม.
ม.
ม.

สํานักพิมพ์
เอมพันธ์
เอมพันธ์
เอมพันธ์
เอมพันธ์
เอมพันธ์
เอมพันธ์

ราคา
75
78
85
79
78
82

(นายอํานาจ ศิลปักษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา

จํานวน
440
433
443
400
405
367

ยอดเงิน
33,000
33,774
37,655
31,600
31,590
30,094

รวม

197,713

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ ฝ่ ายพัสดุและสิ นทรัพย์ โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษกอําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ที ๑.๖/ ๒๕๖๓วันที ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรื อง รายละเอียดการคัดเลือกหนังสื อหนังสื อตามนโยบายเรี ยนฟรี ๑๕ ปี
..................................................................................................................................................................
เรียน ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
สิ งทีแนบมาด้วย ๑. รายการสังซือหนังสื อเรี ยน ปี การศึกษา ๒๕๖๓
ตามทีโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้มีคาํ สังที ๕๖/๒๕๖๓ ณ วันที ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
เรื องแต่งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสื อเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ได้ทาํ การคัดเลือก
หนังสื อเรี ยน ในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที ๑ ถึงชันมัธยมศึกษาปี ที ๖ ดังรายการทีแนบนี
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
ลงชือ
(นายมานพ ทองคํา)
หัวหน้ากลุ่มสาระกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

รายการสังซือหนังสื อเรี ยน ปี การศึกษา 2563
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
ที
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชือหนังสื อ
ดนตรี
ดนตรี
ดนตรี
ดนตรี
นาฏศิลป์
นาฏศิลป์
นาฏศิลป์
นาฏศิลป์
ทัศนศิลป์

ระดับชัน
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4-6(ม.6)
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4-6(ม.4)
ม.1

สํานักพิมพ์
เอมพันธ์
เอมพันธ์
เอมพันธ์
เอมพันธ์
เอมพันธ์
เอมพันธ์
เอมพันธ์
เอมพันธ์
เอมพันธ์

ราคา
79
75
79
75
72
72
65
77
79

จํานวน
440
433
443
367
440
433
443
400
440

ยอดเงิน
34,760
32,475
34,997
27,525
31,680
31,176
28,795
30,800
34,760

10
11
12

ทัศนศิลป์
ทัศนศิลป์
ทัศนศิลป์

ม.2
ม.3
ม.4-6(ม.5)

เอมพันธ์
เอมพันธ์
เอมพันธ์

79
67
170

433
443
405

34,207
29,681
68,850

รวม

419,706

(นายมานพ ทองคํา)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ศิลปะดนตรี นาฏศิลป์

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ ฝ่ ายพัสดุและสิ นทรัพย์ โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษกอําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ที ๑.๖/ ๒๕๖๓วันที ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื อง รายละเอียดการคัดเลือกหนังสื อหนังสื อตามนโยบายเรี ยนฟรี ๑๕ ปี
..................................................................................................................................................................
เรียน ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
สิ งทีแนบมาด้วย ๑. รายการสังซือหนังสื อเรี ยน ปี การศึกษา ๒๕๖๓
ตามทีโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้มีคาํ สังที ๕๖/๒๕๖๓ ณ วันที ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
เรื องแต่งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสื อเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ทาํ การ
คัดเลือกหนังสื อเรี ยน ในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที ๑ ถึงชันมัธยมศึกษาปี ที ๖ ดังรายการทีแนบนี
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
ลงชือ
(นายวิโรจน์ นามนาค)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายการสังซือหนังสื อเรี ยน ปี การศึกษา 2563
กลุ่มสาระเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ที
1
2
3
4
5
6
7
8

ชือหนังสื อ
งานบ้าน
งานประดิษฐ์
งานเกษตร
งานช่าง
งานช่าง
งานบ้าน
งานประดิษฐ์
งานเกษตร

ระดับ
ชัน
ม.1
ม.1
ม.2
ม.1-3
ม.4-6
ม.4-6
ม.4-6
ม.4-6

สํานักพิมพ์

ราคา

จํานวน

ยอดเงิน

เอมพันธ์
เอมพันธ์
เอมพันธ์
แม็ค
แม็ค
เอมพันธ์
เอมพันธ์
เอมพันธ์

67
52
75
68
60
75
59
92

440
440
433
440
367
367
367
367

29,480
22,880
32,475
29,920
22,020
27,525
21,653
33,764

รวม

219,717

(นายวิโรจน์ นามนาค)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ ฝ่ ายพัสดุและสิ นทรัพย์ โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษกอําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ที ๑.๖/ ๒๕๖๓วันที ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรื อง รายละเอียดการคัดเลือกหนังสื อหนังสื อตามนโยบายเรี ยนฟรี ๑๕ ปี
..................................................................................................................................................................
เรียน ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
สิ งทีแนบมาด้วย ๑. รายการสังซือหนังสื อเรี ยน ปี การศึกษา ๒๕๖๓
ตามทีโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้มีคาํ สังที ๕๖/๒๕๖๓ ณ วันที ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
เรื องแต่งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสื อเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ ได้ทาํ การคัดเลือกหนังสื อ
เรี ยน ในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที ๑ ถึงชันมัธยมศึกษาปี ที ๖ ดังรายการทีแนบนี
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
ลงชือ
(นางรัมภา สุ ดาจันทร์ )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ

รายการสังซือหนังสื อเรี ยน ปี การศึกษา 2563
กลุ่มสาระเรี ยนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ที
1
2
3
4
5
6

ชือหนังสื อ
sprint 1
sprint 2
sprint 3
Flash
Flash
Flash

ระดับชัน
ม.
ม.
ม.
ม.
ม.
ม.

สํานักพิมพ์
เอมพันธ์
เอมพันธ์
เอมพันธ์
เอมพันธ์
เอมพันธ์
เอมพันธ์

ราคา
120
120
120
120
120
125

จํานวน
440
433
443
400
405
367

ยอดเงิน
52,800
51,960
53,160
48,000
48,600
45,875

รวม

300,395

(นางรัมภา สุ ดาจันทร์)
หัวหน้ากลุ่มสาระเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ ฝ่ ายพัสดุและสิ นทรัพย์ โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษกอําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ที ๑.๖/ ๒๕๖๓วันที ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรื อง รายละเอียดการคัดเลือกหนังสื อหนังสื อตามนโยบายเรี ยนฟรี ๑๕ ปี
..................................................................................................................................................................
เรียน ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
สิ งทีแนบมาด้วย ๑. รายการสังซือหนังสื อเรี ยน ปี การศึกษา ๒๕๖๓

ตามทีโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้มีคาํ สังที ๕๖/๒๕๖๓ ณ วันที ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
เรื องแต่งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสื อเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พานิชกรรมและคอมพิวเตอร์ ได้ทาํ การคัดเลือก
หนังสื อเรี ยน ในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที ๑ ถึงชันมัธยมศึกษาปี ที ๖ ดังรายการทีแนบนี
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
ลงชือ
(นายสุ รเชษฐ์ เสมียนรัมย์)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ

รายการสังซือหนังสื อเรี ยน ปี การศึกษา 2563
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ พานิชกรรมและคอมพิวเตอร์
ที

ชือหนังสื อ

ระดับชัน

สํานักพิมพ์

ราคา

จํานวน

ยอดเงิน

1
2

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื อสาร

ม.4
ม. 3

บริ ษทั ซัคเซส
มีเดียจํากัด
บริ ษทั ซัคเซส
มีเดียจํากัด

75
75

400
30,000
443
33,225

รวม

(นายสุรเชษฐ์ เสมียนรัมย์)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้พานิ ชกรรมและคอมพิวเตอร์

63,225

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ ฝ่ ายพัสดุและสิ นทรัพย์ โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษกอําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ที ๑.๗/ ๒๕๖๓วันที ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรื อง แต่งตังคณะกรรมการคัดเลือกหนังสื อตามนโยบายเรี ยนฟรี ๑๕ ปี
..................................................................................................................................................................
เรียน ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
ตามนโยบายของรัฐด้านการศึกษากําหนดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี พร้อมทังเพิม
ประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการให้เกิดความเสมอภาคและความเป็ นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน
โดยในส่วนของหนังสื อเรี ยน สพฐ.ได้โอนเงินงบประมาณซึงเป็ นเงินอุดหนุนทัวไปให้กบั โรงเรี ยนเพือดําเนินการ
จัดซือหนังสื อเรี ยน ซึงตามแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายดังกล่าวได้ให้ครู ผูส้ อนทําการคัดเลือกหนังสื อ
เรี ยนนัน
ฝ่ ายพัสดุและสิ นทรัพย์ได้รับรายงานจากฝ่ ายวิชาการพิจารณาเห็นว่า เพือให้เป็ นไปตามแนวทางการ
ดําเนินงานตามนโยบายของ สพฐ.ดังกล่าว จึงเห็นควรแต่งตังครู ผสู ้ อนของโรงเรี ยนในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้และระดับชันพิจารณาคัดเลือกหนังสื อเรี ยนทัง ๘ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ โดยให้พิจารณาคัดเลือกหนังสื อ
เรี ยนให้ตรงตามหลักสู ตรทีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด มีเนือหาสาระตรงตามความต้องการของครู ผสู ้ อนจากทุก
สํานักพิมพ์ตามรายการในบัญชีหนังสื อเรี ยนของกระทรวงศึกษาธิการทีมีคุณภาพเหมาะสมกับราคาและมีผขู ้ ายไม่
ตํากว่า ๓ ราย
จึงเรี ยนเพือโปรดทราบและพิจารณา
(ลงชือ).......................................ประธานกรรมการฯ (ลงชือ)................................................กรรมการ
(นายอภิชา วงศ์เมธชนัน)
(นายเชาวิวฒั น์ มหาโยชน์ธนิ ศร)
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายงบประมาณ
หัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ
(ลงชือ)..............................กรรมการ
(นายธงชัย ดียง)
ิ

เจ้าหน้าทีพัสดุ
ทราบ / อนุมตั ิ

(นายประเสริ ฐชัย พิสาดรัมย์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก

คําสังโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
ที๕๗ / ๒๕๖๓
เรื องแต่งตังคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่ ายเพือคัดเลือกหนังสื อเรี ยนปี การศึกษา ๒๕๖๓
******************
ด้วยโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก มีความประสงค์จะดําเนินการคัดเลือกหนังสื อเรี ยน ตามนโยบายเรี ยนฟรี ๑๕ ปี
ช่วงชันที ๓ ถึง ๔ จํานวน ๘ กลุ่มสาระ ดังนันเพือให้เป็ นไปตามแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานจึงแต่งตังคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่ ายเพือคัดเลือกหนังสื อเรี ยนปี การศึกษา ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี
๑. นางลักษณ์มี สงคมศิลป์

ตําแหน่ง รองผูอ้ าํ นวยการ

ประธานกรรมการ

๒.นายเชาวิวฒั น์ มหาโยชน์ธนิศร

ตําแหน่ง กรรมการสถานศึกษา

กรรมการ

๓.นายธงชัย ดียงิ

ตําแหน่ง ผูป้ กครองนักเรี ยน

กรรมการ

๔.นายศิริศกั ดิ อยูแ่ สง นาค

ตําแหน่งนักเรี ยน

กรรมการ

๕.น.ส.กาญจนา จ่าแสนชืน

ตําแหน่ง ครู

กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการทีได้รับแต่งตังตามคําสังนีมีหน้าทีพิจารณาเห็นชอบในการคัดเลือกหนังสือเรี ยนให้ตรงตามหลักสู ตรที
กระทรวงศึกษาธิ การกําหนด และมีเนือหาสาระตามความต้องการของครู ผสู้ อน โดยให้เลือกจากทุกสํานักพิมพ์ตามรายการใน
บัญชีหนังสื อเรี ยนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้เลือกหนังสื อเรี ยนทีมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา และมีผขู ้ ายไม่ตากว่
ํ า ๓ ราย
โดยให้ดาํ เนินการแล้วเสร็ จภายในวันที ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สัง ณ วันที ๒๕กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายประเสริ ฐชัย พิสาดรัมย์)

ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก

คําสังโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
ที๕๖ / ๒๕๖๓
เรื องแต่งตังคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรี ยน
******************
ด้วยโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก มีความประสงค์จะดําเนินการคัดเลือกหนังสื อเรี ยน ตามนโยบายเรี ยนฟรี ๑๕ ปี
ช่วงชันที ๓ ถึง ๔ จํานวน ๘ กลุ่มสาระ ดังนันเพือให้เป็ นไปตามแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานจึงแต่งตังคณะกรรมการในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และระดับชันพิจารณาคัดเลือกหนังสื อ
เรี ยน ๘ กลุ่มสาระ ดังต่อไปนี
๑.กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ชัน ม.๑ - ม.๖
(๑) นายยุทธนา เหมกูล

ตําแหน่ง ครู ชาํ นาญการ

ประธานกรรมการ

(๒) นายบรรจง ประสงค์ทรัพย์

ตําแหน่ง ครู ชาํ นาญการพิเศษ

กรรมการ

(๓) นายวสวัตติรัตนสานนท์สกุล

ตําแหน่ง ครู ชาํ นาญการพิเศษ

กรรมการ

๒.กลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ชัน ม.๑ - ม.๖
(๑) นางสาวกฤษณา ไสยาศรี

ตําแหน่ง ครู ชาํ นาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ

(๒) นางธีราพร เสมียนรัมย์

ตําแหน่ง ครู ชาํ นาญการพิเศษ

กรรมการ

(๓) นายบุญมา

ตําแหน่ง ครู ชาํ นาญการพิเศษ

กรรมการ

สุ ภศร

๓.กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชัน ม.๑ - ม.๖

(๑) นางปณรรญธร รัชนะปกิจ

ตําแหน่ง ครู ชาํ นาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ

(๒) นางอรทัย โรจน์สุกิจ

ตําแหน่ง ครู ชาํ นาญการพิเศษ

กรรมการ

(๓) นางกัลยาณี นามนาค

ตําแหน่ง ครู ชาํ นาญการพิเศษ

กรรมการ

๔.กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชัน ม.๑ - ม.๖
(๑) นายเชาวิวฒั ณ์ มหาโยชน์ธนิศร ตําแหน่ง ครู ชาํ นาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ

(๒) นางสาวปฤษณา สาลี

ตําแหน่ง ครู ชาํ นาญการพิเศษ

กรรมการ

(๓) นายบุญลือ จันทร์อยูจ่ ริ ง

ตําแหน่ง ครู ชาํ นาญการพิเศษ

กรรมการ

๕.กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ชัน ม.๑ - ม.๖
(๑) นายอํานาจ ศิลปักษา

ตําแหน่ง ครู ชาํ นาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ

(๒)นางสาวโกสุ ม ประสงค์ทรัพย์

ตําแหน่ง ครู ชาํ นาญการพิเศษ

กรรมการ

(๓) นายพยัคพล พลอาจ

ตําแหน่ง ครู ชาํ นาญการ

กรรมการ

ตําแหน่ง ครู ชาํ นาญการ

ประธานกรรมการ

๖.กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ ชัน ม.๑ - ม.๖
(๑) นายอํานาจ ตอบกุลกิตติกร
(๒) นายสุ พจน์ วิชดั
(๓) นายเดชา กัญญาโภค

ตําแหน่ง ครู ชาํ นาญการพิเศษ กรรมการ
ตําแหน่ง ครู ชาํ นาญการพิเศษ

กรรมการ

๗.กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ชัน ม.๑ - ม.๖
(๑) นางรัมภา สุ ดาจันทร์

ตําแหน่ง ครู ชาํ นาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ

(๒) นางสุ ภาภรณ์ อภัยจิตร

ตําแหน่ง ครู ชาํ นาญการพิเศษ

กรรมการ

(๓) นายพิสิทธิ น้อยพลี

ตําแหน่ง ครู ชาํ นาญการพิเศษ

กรรมการ

๘.กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน ม.๑ - ม.๖
(๑) นายวิโรจน์ นามนาค

ตําแหน่ง ครู ชาํ นาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ

(๒) นางส่องศรี เหล็กสี

ตําแหน่ง ครู ชาํ นาญการพิเศษ

กรรมการ

(๓) นายสุ เทพ สหวัฒนชาติ

ตําแหน่ง ครู ชาํ นาญการพิเศษ

กรรมการ

ให้คณะกรรมการทีได้รับแต่งตังตามคําสังนีมีหน้าทีพิจารณาคัดเลือกหนังสื อเรี ยนให้ตรงตามหลักสูตรที
กระทรวงศึกษาธิ การกําหนด และมีเนือหาสาระตามความต้องการของครู ผสู้ อน โดยให้เลือกจากทุกสํานักพิมพ์ตามรายการใน
บัญชีหนังสื อเรี ยนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้เลือกหนังสื อเรี ยนทีมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา และมีผขู ้ ายไม่ตากว่
ํ า ๓ ราย
โดยให้ดาํ เนินการแล้วเสร็ จภายในวันที ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สัง ณ วันที ๒๕กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประเสริ ฐชัย พิสาดรัมย์)

ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก

ที ศธ ๐๔๐๒๖๒.๔๗ /ว๒๕๖โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๗๐
๒๐มีนาคม ๒๕๖๓
เรื อง การซือการจัดซือหนังสื อเรี ยนตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริ การทางการศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอด
ชีวิตอย่างทัวถึงและมีคุณภาพ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีคดั เลือก
เรี ยน ผูจ้ ดั การ บริ ษทั เอมพันธ์ มาร์เก็ตติง จํากัด

สิ งทีส่ งมาด้วย รายละเอียดพัสดุและการยืนข้อเสนอโดยวิธีคดั เลือก
ด้วย โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก มีความประสงค์จะ ซือการจัดซือหนังสือเรี ยนตามโครงการขยาย
โอกาสการเข้าถึงบริ การทางการศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตอย่างทัวถึงและมีคุณภาพ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ โดย
วิธีคดั เลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี
๑. รายการพัสดุทีต้องการซือ
การจัดซือหนังสื อเรี ยนตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริ การทางการศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอด
ชีวิตอย่างทัวถึงและมีคุณภาพ ปี การศึกษา ๒๕๖๓. หนังสือเรี ยนสํานักพิมพ์ต่างๆ จํานวน ๘๖ รายการ๒. หนังสื อ
เรี ยนสํานักพิมพ์เอมพันธ์ จํานวน ๕๗ รายการ ราคารวมทังสิ น ๒,๒๓๓,๒๕๓.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสาม
หมืนสามพันสองร้อยห้าสิ บสามบาทถ้วน)
๒. วงเงินงบประมาณ ๒,๒๓๓,๒๕๓.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสามหมืนสามพันสองร้อยห้าสิ บสาม
บาทถ้วน)
๓. ราคากลาง ๒,๒๓๓,๒๕๓.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสามหมืนสามพันสองร้อยห้าสิ บสามบาท
ถ้วน)
๔. คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
๔.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพซือทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ ดังกล่าว
๔.๒ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ีถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิงงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชือแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ีได้รับผลของการสังให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอืนเป็ นผูท้ ิงงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
๔.๓ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม
๔.๔ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิหรื อความคุม้ กัน ซึ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สังให้สละสิ ทธิและความคุม้ กันเช่นว่านัน
๔.๕ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ีถูกประเมินสิ ทธิผเู ้ สนอราคาในสถานะทีห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามทําสัญญาตามที กวพ. กําหนด
๔.๖ บุคคลหรื อนิติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๔.๗ บุคคลหรื อนิติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึงได้ดาํ เนินการจัดซือจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ทีเว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
๔.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึงมีมูลค่า ไม่
เกินสามหมืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
๔.๙ ผูเ้ สนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบืองต้นในการซือ

๕. เกณฑ์การพิจารณาผลการยืนข้อเสนอครังนี จะพิจารณาตัดสิ นโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
กําหนดยืนข้อเสนอ ในวันที ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๕.๐๐ ณ โรงเรี ยนละหาน
ทรายรัชดาภิเษก
ทังนี รายละเอียดพัสดุและการยืนข้อเสนอปรากฏตามสิ งทีส่งมาด้วย
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริ ฐชัย พิสาดรัมย์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
โทรศัพท์ ๐๔๔๖๔๙๑๕๗ ๐๔๔๖๔๙๐๐๗
โทรสาร ๐๔๔๖๔๙๑๕๗

ที ศธ ๐๔๐๒๖๒.๔๗ /ว๒๕๖โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๗๐
๒๐มีนาคม ๒๕๖๓
เรื อง การซือการจัดซือหนังสื อเรี ยนตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริ การทางการศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอด
ชีวิตอย่างทัวถึงและมีคุณภาพ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีคดั เลือก
เรี ยน ผูจ้ ดั การ หจก.บุรีรัมย์แหลมทอง
สิ งทีส่ งมาด้วย รายละเอียดพัสดุและการยืนข้อเสนอโดยวิธีคดั เลือก
ด้วย โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก มีความประสงค์จะ ซือการจัดซือหนังสือเรี ยนตามโครงการขยาย
โอกาสการเข้าถึงบริ การทางการศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตอย่างทัวถึงและมีคุณภาพ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ โดย
วิธีคดั เลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี
๑. รายการพัสดุทีต้องการซือ
การจัดซือหนังสื อเรี ยนตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริ การทางการศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอด
ชีวิตอย่างทัวถึงและมีคุณภาพ ปี การศึกษา ๒๕๖๓. หนังสื อเรี ยนสํานักพิมพ์ต่างๆ จํานวน ๘๖ รายการ๒. หนังสื อ
เรี ยนสํานักพิมพ์เอมพันธ์ จํานวน ๕๗ รายการ ราคารวมทังสิ น ๒,๒๓๓,๒๕๓.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสาม
หมืนสามพันสองร้อยห้าสิ บสามบาทถ้วน)
๒. วงเงินงบประมาณ ๒,๒๓๓,๒๕๓.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสามหมืนสามพันสองร้อยห้าสิ บสาม
บาทถ้วน)
๓. ราคากลาง ๒,๒๓๓,๒๕๓.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสามหมืนสามพันสองร้อยห้าสิ บสามบาท
ถ้วน)
๔. คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
๔.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพซือทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ ดังกล่าว
๔.๒ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ีถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิงงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชือแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ีได้รับผลของการสังให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอืนเป็ นผูท้ ิงงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
๔.๓ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม

๔.๔ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิหรื อความคุม้ กัน ซึ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สังให้สละสิ ทธิและความคุม้ กันเช่นว่านัน
๔.๕ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ีถูกประเมินสิ ทธิผเู ้ สนอราคาในสถานะทีห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามทําสัญญาตามที กวพ. กําหนด
๔.๖ บุคคลหรื อนิติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๔.๗ บุคคลหรื อนิติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึงได้ดาํ เนินการจัดซือจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ทีเว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
๔.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึงมีมูลค่า ไม่
เกินสามหมืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
๔.๙ ผูเ้ สนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบืองต้นในการซือ
๕. เกณฑ์การพิจารณาผลการยืนข้อเสนอครังนี จะพิจารณาตัดสิ นโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
กําหนดยืนข้อเสนอ ในวันที ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๕.๐๐ ณ โรงเรี ยนละหาน
ทรายรัชดาภิเษก
ทังนี รายละเอียดพัสดุและการยืนข้อเสนอปรากฏตามสิ งทีส่งมาด้วย
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริ ฐชัย พิสาดรัมย์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
โทรศัพท์ ๐๔๔๖๔๙๑๕๗ ๐๔๔๖๔๙๐๐๗
โทรสาร ๐๔๔๖๔๙๑๕๗

ที ศธ ๐๔๐๒๖๒.๔๗ /ว๒๕๖โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๗๐
๒๐มีนาคม ๒๕๖๓
เรื อง การซือการจัดซือหนังสื อเรี ยนตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริ การทางการศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอด
ชีวิตอย่างทัวถึงและมีคุณภาพ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีคดั เลือก
เรี ยน ผูจ้ ดั การ หจก.บุรีรัมย์ธนสมบัติ
สิ งทีส่ งมาด้วย รายละเอียดพัสดุและการยืนข้อเสนอโดยวิธีคดั เลือก
ด้วย โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก มีความประสงค์จะ ซือการจัดซือหนังสือเรี ยนตามโครงการขยาย
โอกาสการเข้าถึงบริ การทางการศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตอย่างทัวถึงและมีคุณภาพ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ โดย
วิธีคดั เลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี
๑. รายการพัสดุทีต้องการซือ
การจัดซือหนังสื อเรี ยนตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริ การทางการศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอด
ชีวิตอย่างทัวถึงและมีคุณภาพ ปี การศึกษา ๒๕๖๓. หนังสื อเรี ยนสํานักพิมพ์ต่างๆ จํานวน ๘๖ รายการ๒. หนังสื อ
เรี ยนสํานักพิมพ์เอมพันธ์ จํานวน ๕๗ รายการ ราคารวมทังสิ น ๒,๒๓๓,๒๕๓.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสาม
หมืนสามพันสองร้อยห้าสิ บสามบาทถ้วน)

๒. วงเงินงบประมาณ ๒,๒๓๓,๒๕๓.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสามหมืนสามพันสองร้อยห้าสิ บสาม
บาทถ้วน)
๓. ราคากลาง ๒,๒๓๓,๒๕๓.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสามหมืนสามพันสองร้อยห้าสิ บสามบาท
ถ้วน)
๔. คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
๔.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพซือทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ ดังกล่าว
๔.๒ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ีถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิงงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชือแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ีได้รับผลของการสังให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอืนเป็ นผูท้ ิงงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
๔.๓ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม
๔.๔ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิหรื อความคุม้ กัน ซึ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สังให้สละสิ ทธิและความคุม้ กันเช่นว่านัน
๔.๕ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ีถูกประเมินสิ ทธิผเู ้ สนอราคาในสถานะทีห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามทําสัญญาตามที กวพ. กําหนด
๔.๖ บุคคลหรื อนิติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๔.๗ บุคคลหรื อนิติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึงได้ดาํ เนินการจัดซือจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ทีเว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
๔.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึงมีมูลค่า ไม่
เกินสามหมืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
๔.๙ ผูเ้ สนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบืองต้นในการซือ
๕. เกณฑ์การพิจารณาผลการยืนข้อเสนอครังนี จะพิจารณาตัดสิ นโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
กําหนดยืนข้อเสนอ ในวันที ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๕.๐๐ ณ โรงเรี ยนละหาน
ทรายรัชดาภิเษก
ทังนี รายละเอียดพัสดุและการยืนข้อเสนอปรากฏตามสิ งทีส่งมาด้วย
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริ ฐชัย พิสาดรัมย์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
โทรศัพท์ ๐๔๔๖๔๙๑๕๗ ๐๔๔๖๔๙๐๐๗
โทรสาร ๐๔๔๖๔๙๑๕๗

ที ศธ ๐๔๐๒๖๒.๔๗ /ว๒๕๖โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๗๐
๒๐มีนาคม ๒๕๖๓
เรื อง การซือการจัดซือหนังสื อเรี ยนตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริ การทางการศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอด
ชีวิตอย่างทัวถึงและมีคุณภาพ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีคดั เลือก
เรี ยน ผูจ้ ดั การ ร้านกันตพัฒน์วิทยา

สิ งทีส่ งมาด้วย รายละเอียดพัสดุและการยืนข้อเสนอโดยวิธีคดั เลือก
ด้วย โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก มีความประสงค์จะ ซือการจัดซือหนังสือเรี ยนตามโครงการขยาย
โอกาสการเข้าถึงบริ การทางการศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตอย่างทัวถึงและมีคุณภาพ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ โดย
วิธีคดั เลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี
๑. รายการพัสดุทีต้องการซือ
การจัดซือหนังสื อเรี ยนตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริ การทางการศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอด
ชีวิตอย่างทัวถึงและมีคุณภาพ ปี การศึกษา ๒๕๖๓. หนังสื อเรี ยนสํานักพิมพ์ต่างๆ จํานวน ๘๖ รายการ๒. หนังสื อ
เรี ยนสํานักพิมพ์เอมพันธ์ จํานวน ๕๗ รายการ ราคารวมทังสิ น ๒,๒๓๓,๒๕๓.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสาม
หมืนสามพันสองร้อยห้าสิ บสามบาทถ้วน)
๒. วงเงินงบประมาณ ๒,๒๓๓,๒๕๓.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสามหมืนสามพันสองร้อยห้าสิ บสาม
บาทถ้วน)
๓. ราคากลาง ๒,๒๓๓,๒๕๓.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสามหมืนสามพันสองร้อยห้าสิ บสามบาท
ถ้วน)
๔. คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
๔.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพซือทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ ดังกล่าว
๔.๒ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ีถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิงงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชือแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ีได้รับผลของการสังให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอืนเป็ นผูท้ ิงงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
๔.๓ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม
๔.๔ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิหรื อความคุม้ กัน ซึ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สังให้สละสิ ทธิและความคุม้ กันเช่นว่านัน
๔.๕ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ีถูกประเมินสิ ทธิผเู ้ สนอราคาในสถานะทีห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามทําสัญญาตามที กวพ. กําหนด
๔.๖ บุคคลหรื อนิติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๔.๗ บุคคลหรื อนิติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึงได้ดาํ เนินการจัดซือจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ทีเว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
๔.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึงมีมูลค่า ไม่
เกินสามหมืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
๔.๙ ผูเ้ สนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบืองต้นในการซือ

๕. เกณฑ์การพิจารณาผลการยืนข้อเสนอครังนี จะพิจารณาตัดสิ นโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
กําหนดยืนข้อเสนอ ในวันที ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๕.๐๐ ณ โรงเรี ยนละหาน
ทรายรัชดาภิเษก
ทังนี รายละเอียดพัสดุและการยืนข้อเสนอปรากฏตามสิ งทีส่งมาด้วย
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริ ฐชัย พิสาดรัมย์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
โทรศัพท์ ๐๔๔๖๔๙๑๕๗ ๐๔๔๖๔๙๐๐๗
โทรสาร ๐๔๔๖๔๙๑๕๗

บันทึกข้ อความ
ส่วนราชการ งานพัสดุและสิ นทรัพย์ ฝ่ ายงบประมาณ โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
ที ๑.๘/๒๕๖๓
วันที ๑พฤษภาคม ๒๕๖๓
เรื อง รายงานขอซือ
เรี ยน ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
ด้วย งานพัสดุและสิ นทรัพย์ ฝ่ ายงบประมาณ โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษกมีความประสงค์จะ ซือ
หนังสื อเรี ยนตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริ การทางการศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตอย่างทัวถึงและมี
คุณภาพ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีคดั เลือก ซึงมีรายละเอียด ดังต่อไปนี
๑. เหตุผลความจําเป็ นทีต้องซือ
ตามนโยบายของรัฐด้านการศึกษากําหนดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี พร้อมทังเพิม
ประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการให้เกิดความเสมอภาคและความเป็ นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน โดย
ในส่ วนของหนังสื อเรี ยน สพฐ.ได้โอนเงินงบประมาณซึงเป็ นเงินอุดหนุนทัวไปให้กบั โรงเรี ยนเพือดําเนินการจัดซือ
หนังสื อเรี ยน ซึงตามแนวทางการดําเนิ นงานตามนโยบายดังกล่าวได้ให้ครู ผูส้ อนทําการคัดเลือกหนังสื อเรี ยนนัน
และมีผขู้ ายไม่ตากว่
ํ า ๓ ราย
๒. รายละเอียดของพัสดุ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
๓. ราคากลางของพัสดุทีจะซือจํานวน ๒,๒๓๓,๒๕๓.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสามหมืนสามพันสอง
ร้อยห้าสิ บสามบาทถ้วน)
๔. วงเงินทีจะซือ
เงินนอกงบประมาณจากงบอุดหนุน จํานวน ๒,๒๓๓,๒๕๓.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสามหมืนสาม
พันสองร้อยห้าสิ บสามบาทถ้วน)
๕. กําหนดเวลาทีต้องการใช้พสั ดุนนั หรื อให้งานนันแล้วเสร็จ
๕.๑ รายการพิจารณาที ๑ หนังสือเรี ยนด้านวิชาการหรื อด้านอาชีพ (๕๕.๑๐.๑๕.๐๙ )
กําหนดเวลาส่ งมอบงานหรื อให้งานแล้วเสร็ จภายในวันที ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๕.๒ รายการพิจารณาที ๒ หนังสื อเรี ยนแบบอิเล็กทรอนิกส์ดา้ นวิชาการหรื อด้านอาชีพ
(๕๕.๑๑.๑๕.๑๓ )
กําหนดเวลาส่ งมอบงานหรื อให้งานแล้วเสร็ จภายในวันที ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๖. วิธีทีจะซือ และเหตุผลทีต้องซือ

ดําเนินการโดยวิธีคดั เลือกเนื องจากเป็ นพัสดุทีต้องการจัดซือจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็ นพิเศษหรื อ
ซับซ้อน หรื อต้องผลิตจําหน่ าย ก่อสร้าง หรื อให้บริ การโดยผูป้ ระกอบการทีมีฝีมือโดยเฉพาะ หรื อมีความชํานาญ
เป็ นพิเศษหรื อมีทกั ษะสู ง และผูป้ ระกอบการนันมีจาํ นวนจํากัด
๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา
๘. การขออนุมตั ิแต่งตังคณะกรรมการต่าง ๆ
การแต่งตังคณะกรรมการซือหรื อจ้างโดยวิธีคดั เลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด
๑. อนุมตั ิให้ดาํ เนิ นการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซือดังกล่าวข้างต้น
๒. ลงนามในคําสังแต่งตังคณะกรรมการซือหรื อจ้างโดยวิธีคดั เลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(ลงชือ).......................................ประธานกรรมการฯ (ลงชือ)................................................กรรมการ
(นายอภิชา วงศ์เมธชนัน)
(นายเชาวิวฒั น์ มหาโยชน์ธนิ ศร)
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายงบประมาณ
หัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ
(ลงชือ)..............................กรรมการ
(นายธงชัย ดียง)
ิ
เจ้าหน้าทีพัสดุ
ทราบ / อนุมตั ิ

(นายประเสริ ฐชัย พิสาดรัมย์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก

คําสัง โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ที ๒๖๕/๒๕๖๓
เรื อง แต่งตัง คณะกรรมการซื อหรือจ้ างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สํ าหรับการซื อหนังสื อ
เรียนตามโครงการขยายโอกาสการเข้ าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่ างทัวถึงและมีคุณภาพ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก
ด้วย โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก มีความประสงค์จะ ซื อหนังสื อเรียนตามโครงการขยายโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่ างทัวถึงและมีคุณภาพ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธี
คัดเลือก และเพือให้ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้ วยการจัดซื อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ จึงขอแต่งตังรายชื อต่อไปนีเป็ น คณะกรรมการซื อหรื อจ้ างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สํ าหรับการซื อหนังสื อเรียนตามโครงการขยายโอกาสการเข้ าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่ าง
ทัวถึงและมีคุณภาพ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก
คณะกรรมการซือหรื อจ้างโดยวิธีคดั เลือก
๑. นายอภิชา วงศ์เมธชนัน
ประธานกรรมการฯ
รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
๒. นายเชาวิวฒั น์ มหาโยชน์ธนิศร
กรรมการ
ครู ชาํ นาญการพิเศษ
๓. นายธงชัย ดียงิ
กรรมการ
ครู ชาํ นาญการพิเศษ
อํานาจและหน้าที

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผูป้ ระกอบการทีมายืนข้อเสนอให้เป็ นไปตามเงือนไขทีกําหนดใน
หนังสื อเชิญชวน
๒. พิจารณาคัดเลือกผูป้ ระกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทีกําหนดไว้ในหนังสื อ
เชิญชวน
๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
การกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา
กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็ จภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. นายพิสิทธ์ น้อยพลี
ประธานกรรมการฯ
ครู ชาํ นาญการ
๒. นางรัมภา สุ ดาจันทร์
กรรมการ
ครู ชาํ นาญการพิเศษ
๓. นางปณรรญธร รัชนะปกิจ
กรรมการ
ครู ชาํ นาญการพิเศษ
๔.นายยุทธนา เหมกูลกรรมการ
ครู ชาํ นาญการ
๕.นายยุทธนา เหมกูลกรรมการ
ครู ชาํ นาญการ
๖.นายบุญลือ จันทร์ อยูจ่ ริ ง
กรรมการ
ครู ชาํ นาญการพิเศษ
๗.นายอํานาจ ศิลปักษา
กรรมการ
ครู ชาํ นาญการพิเศษ
๘.นายมานพ ทองคํา
กรรมการ
ครู ชาํ นาญการพิเศษ
๙.นายวิโรจน์ นามนาค
กรรมการ
ครู ชาํ นาญการพิเศษ
๑๐.นายสุ รเชษฐ์ เสมียนรัมย์
กรรมการ
ครู ชาํ นาญการพิเศษ
อํานาจและหน้าที
ทําการตรวจรับพัสดุให้เป็ นไปตามเงือนไขของสัญญาหรื อข้อตกลงนัน
สัง ณ วันที ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประเสริ ฐชัย พิสาดรัมย์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

๑. ข้ อมูลเกียวกับโครงการ
ชือโครงการ ซือหนังสือเรี ยนตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริ การทางการศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
อย่างทัวถึงและมีคุณภาพ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีคดั เลือก
เงินงบประมาณโครงการ ๒,๒๓๓,๒๕๓.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสามหมืนสามพันสองร้อยห้าสิ บสามบาท
ถ้วน)
ราคากลาง ๒,๒๓๓,๒๕๓.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสามหมืนสามพันสองร้อยห้าสิ บสามบาทถ้วน)
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึงอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืนข้อเสนอหรื อทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชวคราว
ั

เนืองจากเป็ นผูท้ ีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบการตามระเบียบที
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิงงาน และได้แจ้งเวียนชือให้เป็ นผูท้ ิงงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิติบุคคลทีผูท้ ิงงานเป็ นหุน้ ส่ วน
ผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนันด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้าง และการบริ หารพัสดุ
ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็ นนิ ติบุคคลหรื อบุคคลธรรมดาผูม้ ีอาชีพขายพัสดุดงั กล่าว
๒.๘ ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ นข้
ื อเสนอรายอืนทีเข้ายืนข้อเสนอให้แก่โรงเรี ยน ณ วันได้รับ
หนังสื อเชิญชวน หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการซือโดยวิธี
คัดเลือกครังนี
๒.๙ ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิหรื อความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูย้ นื
ข้อเสนอได้มีคาํ สังให้สละเอกสิ ทธิความคุม้ กันเช่นว่านัน
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา
เป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นนิ ติบุคคล
(ก) ห้างหุ ้นส่ วนสามัญหรื อห้างหุ้นส่ วนจํากัด ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชือกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และบัญชีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่ พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคล ให้ยนสํ
ื าเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูน้ นั สําเนาข้อตกลงทีแสดงถึงการเข้าเป็ นหุน้ ส่ วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ ป็ น
หุ ้นส่ วน พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยนสํ
ื าเนาสัญญาของการเข้าร่ วม
ค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ทีผูเ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุคคลธรรมดาทีมิใช่สัญชาติ
ไทย ก็ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิติบุคคลให้ยนเอกสารตามที
ื
ระบุไว้ใน (๑)
(๔) เอกสารเพิมเติมอืน ๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม
(๕) บัญชีเอกสารส่ วนที ๑ ทังหมดทีได้ยนพร้
ื อมกับซองใบเสนอราคา
๓.๒ ส่ วนที ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี

(๑) แค็ตตาล็อกและหรื อแบบรู ปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(๒) หนังสื อมอบอํานาจซึงปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณีทีผูเ้ สนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอืนลง
นามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารส่ วนที ๒ ทังหมดทีได้ยนพร้
ื อมกับซองใบเสนอราคา
๔. แบบรู ปรายการ หรื อคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
๕. ระยะเวลาดําเนินการ
ไม่เกิน ๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
๖. การทําสัญญาซื อ
ผูช้ นะ คัดเลือก จะต้องทําสัญญาจ้างกับกรมภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันทีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๐ ของราคาค่าจ้างที คัดเลือก ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึงอย่างใด ดังต่อไปนี
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คทีธนาคารสังจ่ายให้แก่กรม โดยเป็ นเช็คลงวันทีทีทําสัญญาหรื อก่อนหน้านันไม่เกิน ๓ วัน ทําการ
๖.๓ หนังสื อคําประกันของธนาคารภายในประเทศ
๖.๔ หนังสือคําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย หรื อบริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั
เงินทุนหลักทรัพย์ ทีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงได้แจ้งชือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสื อคําประกัน
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีผูช้ นะการ (ผูร้ ับจ้าง) พ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ บาท ต่อวัน
๘. การรับประกันความชํารุดบกพร่ อง
ผูช้ นะการ คัดเลือก ซึงได้ทาํ ข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทําสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุ ด
บกพร่ องของสิ งของงานจ้างทีเกิดขึนภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๓ เดือน นับถัดจากวันทีกรมได้รับมอบงาน โดย
ผูข้ ายต้องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีได้รับแจ้งความชํารุ ดบกพร่ อง

บันทึกข้ อความ
ส่วนราชการ งานพัสดุและสิ นทรัพย์ ฝ่ ายงบประมาณ โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
ที ร.๑.๙/๒๕๖๓
วันที ๗ พฤษภคม ๒๕๖๓
เรื อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมตั ิสังซือ
เรี ยน ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
ด้วยคณะกรรมการซือหรื อจ้างโดยวิธีคดั เลือก ซึ งแต่งตังตามคําสัง โรงเรี ยนละหานทราย
รัชดาภิเษก ที ๒๖๕/๒๕๖๓ ลงวันที ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื อง แต่งตังคณะกรรมการซือหรื อจ้างโดยวิธีคดั เลือก
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สําหรับการซือหนังสื อเรี ยนตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริ การทาง
การศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตอย่างทัวถึงและมีคุณภาพ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีคดั เลือก ได้รายงานผลการ
พิจารณาการซือ ดังนี
รายการพิจารณา
รายชือผูย้ นข้
ื อเสนอ
ราคาทีเสนอ*
ราคาทีตกลงซือ*
๑. หนังสื อเรี ยนด้านวิชาการ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด บุรีรัมย์แหลม
๑,๕๓๐,๔๕๐.๐๐ ๑,๕๓๐,๔๕๐.๐๐
หรื อด้านอาชีพ (๕๕.๑๐.๑๕.๐๙ ) ทอง
จํานวน ๑๙,๖๙๐ เล่ม
๒. หนังสื อเรี ยนแบบ
บริ ษทั เอมพันธ์ มาร์เก็ตติง จํากัด
๔๗๙,๔๗๗.๗๐
๔๗๙,๔๗๗.๗๐
อิเล็กทรอนิกส์ดา้ นวิชาการหรื อ
ด้านอาชีพ (๕๕.๑๑.๑๕.๑๓ )
จํานวน ๕,๗๓๖ เล่ม
รวม ๒,๐๐๙,๙๒๗.๗๐
* ราคาทีเสนอ และราคาทีตกลงซือหรื อจ้าง เป็ นราคารวมภาษีมูลค่าเพิมและภาษีอืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทัง
ปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยืนข้อเสนอครังนี จะพิจารณาตัดสิ นโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซือจากผูเ้ สนอราคาดังกล่าว
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในแบบแจ้งผลการจัดซือจัดจ้าง และอนุมตั ิ
ให้สังซือสังจ้างจากผูเ้ สนอราคาดังกล่าว
(ลงชือ).......................................ประธานกรรมการฯ(ลงชือ)................................................กรรมการ
(นายอภิชา วงศ์เมธชนัน)(นายเชาวิวฒั น์ มหาโยชน์ธนิ ศร)
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายงบประมาณ
หัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ

(ลงชือ)..............................กรรมการ
(นายธงชัย ดียง)
ิ
เจ้าหน้าทีพัสดุ

ทราบ
อนุมตั ิ
(นายประเสริ ฐชัย พิสาดรัมย์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก

ประกาศโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
เรื อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื อหนังสื อเรียนตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ างทัวถึงและมีคุณภาพ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก
-------------------------------------------------------------------ตามที โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้มีหนังสือเชิญชวนสําหรับ ซือหนังสื อเรี ยนตามโครงการขยาย
โอกาสการเข้าถึงบริ การทางการศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตอย่างทัวถึงและมีคุณภาพ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ โดย
วิธีคดั เลือก นัน
๑. หนังสื อเรี ยนด้านวิชาการหรื อด้านอาชีพ (๕๕.๑๐.๑๕.๐๙ ) จํานวน ๑๙,๖๙๐ เล่ม ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
ได้แก่ ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด บุรีรัมย์แหลมทอง (ขายส่ ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็ นเงิน
ทังสิ น ๑,๕๓๐,๔๕๐.๐๐ บาท (หนึงล้านห้าแสนสามหมืนสี ร้อยห้าสิ บบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิมและภาษีอืน ค่า
ขนส่ ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทังปวง
๒. หนังสื อเรี ยนแบบอิเล็กทรอนิ กส์ดา้ นวิชาการหรื อด้านอาชีพ (๕๕.๑๑.๑๕.๑๓ ) จํานวน ๕,๗๓๖ เล่ม ผู ้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริ ษทั เอมพันธ์ มาร์ เก็ตติง จํากัด (ขายส่ ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็ นเงิน
ทังสิ น ๔๗๙,๔๗๗.๗๐ บาท (สี แสนเจ็ดหมืนเก้าพันสี ร้อยเจ็ดสิ บเจ็ดบาทเจ็ดสิ บสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิมและ
ภาษีอืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทังปวง
ประกาศ ณ วันที ๗ พฤษาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายประเสริ ฐชัย พิสาดรัมย์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก

ใบสั งซื อ
ผูข้ าย บริ ษทั เอมพันธ์ มาร์ เก็ตติง จํากัด
ทีอยู่ เลขที ๖๗/๑๙ หมู่ ๑
ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
โทรศัพท์ ๐-๒๙๖๑-๔๕๘๐-๒
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี ๐๑๒๕๕๕๙๐๐๘๘๖๘

ใบสังซือเลขที ๑.๑๑/๒๕๖๓
วันที ๔พฤษภาคม ๒๕๖๓
ส่วนราชการ โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
ทีอยู่ ๒๖๔ ม.๘ ถ.ละหานทราย-บ้านกรวด ตําบล
ละหานทราย อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
โทรศัพท์ ๐๔๔๖๔๙๑๕๗ ๐๔๔๖๔๙๐๐๗

ตามที บริ ษทั เอมพันธ์ มาร์ เก็ตติง จํากัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก ซึงได้รับราคาและตก
ลงซือ ตามรายการดังต่อไปนี
ลําดับ

รายการ

๑ หนังสื อเรี ยนแบบอิเล็กทรอนิกส์ดา้ น
วิชาการหรื อด้านอาชีพ (55.11.15.13 )

จํานวน
๕,๗๓๖

หน่ วย
เล่ม

ราคาต่อหน่ วย
(บาท)
๘๓.๕๙

จํานวนเงิน
(บาท)
๔๗๙,๔๗๗.๗๐

รวมเป็ นเงิน

๔๔๘,๑๑๐.๐๐

ภาษีมูลค่าเพิม

๓๑,๓๖๗.๗๐

(สีแสนเจ็ดหมืนเก้าพันสีร้ อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์)

รวมเป็ นเงินทังสิ น

๔๗๙,๔๗๗.๗๐

การซือ อยูภ่ ายใต้เงือนไขต่อไปนี
๑. กําหนดส่งมอบภายใน ๕ วันทําการ นับถัดจากวันทีผูร้ ับจ้างได้รับผูข้ ายได้รับใบสังซือ
๒. ครบกําหนดส่ งมอบวันที ๑๔พฤษภาคม ๒๕๖๓
๓. สถานทีส่ งมอบ โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก ๒๖๔ ม.๘ ถ.ละหานทราย-บ้านกรวด
๔. ระยะเวลารับประกัน ๓ เดือน
๕. สงวนสิทธิ ค่าปรับกรณี ส่งมอบเกินกําหนด โดยคิดค่าปรับเป็ นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาสิ งของ
ทียังไม่ได้รับมอบ
๖. ส่ วนราชการสงวนสิ ทธิทีจะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านันมีลกั ษณะไม่ตรงตามรายการทีระบุไว้ในใบสังซือ กรณีนี
ผูข้ ายจะต้องดําเนินการเปลียนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสังซือทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนําผลการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จตามสัญญาหรื อ
ข้อตกลงของคู่สัญญาเพือนํามาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบการ

หมายเหตุ :
๑. การติดอากรแสตมป์ ให้เป็ นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสังซือมีผลตามกฎหมาย
๒.ใบสังซือสังจ้างนีอ้างอิงตามเลขทีโครงการ ๖๓๐๗๗๒๙๒๗๕๓ ซือหนังสื อเรี ยนตามโครงการขยายโอกาสการ
เข้าถึงบริ การทางการศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตอย่างทัวถึงและมีคุณภาพ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีคดั เลือก
ลงชือ..............................................................
ผูส้ งซื
ั อ
( นายประเสริ ฐชัย พิสาดรัมย์ )
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
วันที๔พฤษภาคม ๒๕๖๓
ลงชือ..............................................................
ผูร้ ับใบสังซือ
(นางสาวธีรวรรณ เอมวงศ์)
กรรมการผูจ้ ดั การ
วันที๔พฤษภาคม ๒๕๖๓

เลขทีโครงการ ๖๓๐๗๗๒๙๒๗๕๓
เลขคุมสัญญา ๖๓๐๗๑๔๒๔๖๓๓๒

ใบสั งซื อ
ผูข้ าย ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด บุรีรัมย์แหลมทอง
ทีอยู่ เลขที ๑๔/๕๕ หมู่ ๑
ตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๔๖๒๑๑๔๕
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี ๐๓๑๓๕๓๙๐๐๐๐๘๖

ใบสังซือเลขที ร.๑๐/๒๕๖๓
วันที ๔พฤษภาคม ๒๕๖๓
ส่วนราชการ โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
ทีอยู่ ๒๖๔ ม.๘ ถ.ละหานทราย-บ้านกรวด ตําบล
ละหานทราย อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
โทรศัพท์ ๐๔๔๖๔๙๑๕๗ ๐๔๔๖๔๙๐๐๗

ตามที ห้างหุ ้นส่วนจํากัด บุรีรัมย์แหลมทอง ได้เสนอราคา ไว้ต่อ โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก ซึงได้รับราคาและ
ตกลงซือ ตามรายการดังต่อไปนี

ลําดับ

รายการ

๑ หนังสื อเรี ยนด้านวิชาการหรื อด้านอาชีพ
(55.10.15.09 )

จํานวน
๑๙,๖๙๐

(หนึงล้านห้ าแสนสามหมืนสี ร้ อยห้ าสิบบาทถ้วน)

หน่ วย
เล่ม

ราคาต่อหน่ วย
(บาท)
๗๗.๗๓

จํานวนเงิน
(บาท)
๑,๕๓๐,๔๕๐.๐๐

รวมเป็ นเงิน

๑,๔๓๐,๓๒๗.๑๐

ภาษีมูลค่าเพิม

๑๐๐,๑๒๒.๙๐

รวมเป็ นเงินทังสิ น

๑,๕๓๐,๔๕๐.๐๐

การซือ อยูภ่ ายใต้เงือนไขต่อไปนี
๑. กําหนดส่งมอบภายใน ๕ วันทําการ นับถัดจากวันทีผูร้ ับจ้างได้รับผูข้ ายได้รับใบสังซือ
๒. ครบกําหนดส่ งมอบวันที ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๓. สถานทีส่ งมอบ โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก ๒๖๔ ม.๘ ถ.ละหานทราย-บ้านกรวด
๔. ระยะเวลารับประกัน ๓ เดือน
๕. สงวนสิทธิ ค่าปรับกรณี ส่งมอบเกินกําหนด โดยคิดค่าปรับเป็ นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาสิ งของ
ทียังไม่ได้รับมอบ
๖. ส่ วนราชการสงวนสิ ทธิทีจะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านันมีลกั ษณะไม่ตรงตามรายการทีระบุไว้ในใบสังซือ กรณีนี
ผูข้ ายจะต้องดําเนินการเปลียนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสังซือทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนําผลการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จตามสัญญา
หรื อข้อตกลงของคู่สัญญาเพือนํามาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบการ

หมายเหตุ :
๑. การติดอากรแสตมป์ ให้เป็ นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสังซือมีผลตามกฎหมาย
๒.ใบสังซือสังจ้างนีอ้างอิงตามเลขทีโครงการ ๖๓๐๗๗๒๙๒๗๕๓ ซือหนังสื อเรี ยนตามโครงการขยายโอกาสการ
เข้าถึงบริ การทางการศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตอย่างทัวถึงและมีคุณภาพ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีคดั เลือก
ลงชือ..............................................................
ผูส้ งซื
ั อ
( นายประเสริ ฐชัย พิสาดรัมย์ )
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
วันที๔พฤษภาคม ๒๕๖๓
ลงชือ..............................................................
ผูร้ ับใบสังซือ
(นายภาณุวฒั น์ ชืนภากรณ์)
ผูจ้ ดั การ
วันที๔พฤษภาคม ๒๕๖๓

เลขทีโครงการ ๖๓๐๗๗๒๙๒๗๕๓

เลขคุมสัญญา ๖๓๐๗๑๔๒๔๖๕๘๘

ใบตรวจรับการจัดซื อเลขที ๑/๒๕๖๓
วันที ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ตาม ใบสังซือ เลขที ๑/๒๕๖๓ ลงวันที ๔พฤษภาคม ๒๕๖๓ โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้
ตกลง ซือ กับ บริ ษทั เอมพันธ์ มาร์เก็ตติง จํากัด สําหรับโครงการ ซือหนังสือเรี ยนตามโครงการขยายโอกาส

การเข้าถึงบริ การทางการศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตอย่างทัวถึงและมีคุณภาพ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ โดย
วิธีคดั เลือก เป็ นจํานวนเงินทังสิ น ๔๗๙,๔๗๗.๗๐ บาท (สี แสนเจ็ดหมืนเก้าพันสี ร้อยเจ็ดสิ บเจ็ดบาทเจ็ดสิ บ
สตางค์)
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฎ ดังนี
๑. ผลการตรวจรับ
ถูกต้อง
ครบถ้วนตามสัญญา
ไม่ครบถ้วนตามสัญญา
๒. ค่าปรับ
มีค่าปรับ
ไม่มีค่าปรับ
๓. การเบิกจ่ายเงิน
เบิกจ่ายเงิน เป็ นจํานวนเงินทังสิ น ๔๗๙,๔๗๗.๗๐ บาท
(ลงชือ)..............................เจ้าหน้าทีพัสดุ (ลงชือ)................................................หัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ
(นายธงชัย ดียง)
ิ
(นายเชาวิวฒั น์ มหาโยชน์ธนิศร)
(ลงชือ).......................................รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายงบประมาณ
(นายอภิชา วงศ์เมธชนัน)

ผู้ตรวจรับวัสดุ
(ลงชือ)......................................ประธานกรรมการฯ(ลงชือ)..............................ผูต้ รวจรับวัสดุ
(นายพิสิทธิ น้อยพลี) (นายปณรรญธร รัชนะปกิจ)
(ลงชือ)......................................ผูต้ รวจรับวัสดุ(ลงชือ)..............................ผูต้ รวจรับวัสดุ
(นางรัมภา สุ ดาจันทร์ ) (นายยุทธการ เหมกูล)
(ลงชือ)......................................ผูต้ รวจรับวัสดุ (ลงชือ)..............................ผูต้ รวจรับวัสดุ
(นายบุญลือ จันทร์อยู่จริ ง) (นายอํานาจ ศิลปักษา)

(ลงชือ)......................................ผูต้ รวจรับวัสดุ (ลงชือ)..............................ผูต้ รวจรับวัสดุ
(นายมานพ ทองคํา) (นายวิโรจน์ นามนาค)
(ลงชือ)......................................ผูต้ รวจรับวัสดุ
(นายสุรเชษฐ์ เสมียนรัมย์)
ทราบ / อนุมตั ิ

(นายประเสริ ฐชัย พิสาดรัมย์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก

หมายเหตุ : เลขทีโครงการ๖๓๐๗๗๒๙๒๗๕๓
เลขคุมสัญญา๖๓๐๗๑๔๒๔๖๓๓๒
เลขคุมตรวจรับ ๖๓๐๗A๑๕๖๗๙๓๙

ใบเบิกวัสดุการจัดซื อเลขที ๑/๒๕๖๓
วันที ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ตาม ใบสังซือ เลขที ๑/๒๕๖๓ ลงวันที ๔พฤษภาคม ๒๕๖๓ โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้ตก
ลง ซือ กับ บริ ษทั เอมพันธ์ มาร์ เก็ตติง จํากัด สําหรับโครงการ ซือหนังสื อเรี ยนตามโครงการขยายโอกาสการ
เข้าถึงบริ การทางการศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตอย่างทัวถึงและมีคุณภาพ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธี
คัดเลือก เป็ นจํานวนเงินทังสิ น ๔๗๙,๔๗๗.๗๐ บาท (สี แสนเจ็ดหมืนเก้าพันสี ร้อยเจ็ดสิ บเจ็ดบาทเจ็ดสิ บสตางค์)
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฎ ดังนี
๑. ผลการตรวจรับ
ถูกต้อง
ครบถ้วนตามสัญญา
ไม่ครบถ้วนตามสัญญา
๒. ค่าปรับ
มีค่าปรับ
ไม่มีค่าปรับ
๓. การเบิกจ่ายเงิน
เบิกจ่ายเงิน เป็ นจํานวนเงินทังสิ น ๔๗๙,๔๗๗.๗๐ บาท
(ลงชือ)..............................เจ้าหน้าทีพัสดุ (ลงชือ)................................................หัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ
(นายธงชัย ดียง)
ิ
(นายเชาวิวฒั น์ มหาโยชน์ธนิศร)
(ลงชือ).......................................รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายงบประมาณ
(นายอภิชา วงศ์เมธชนัน)

ผู้เบิกรับวัสดุ
(ลงชือ)......................................ประธานกรรมการฯ(ลงชือ)..............................ผูเ้ บิกรับวัสดุ
(นายพิสิทธิ น้อยพลี) (นายปณรรญธร รัชนะปกิจ)

(ลงชือ)......................................ผูเ้ บิกรับวัสดุ (ลงชือ)..............................ผูเ้ บิกรับวัสดุ
(นางรัมภา สุ ดาจันทร์ ) (นายยุทธการ เหมกูล)
(ลงชือ)......................................เบิกรับวัสดุ (ลงชือ)..............................ผูเ้ บิกรับวัสดุ
(นายบุญลือ จันทร์อยู่จริ ง) (นายอํานาจ ศิลปักษา)

(ลงชือ)......................................ผูเ้ บิกรับวัสดุ (ลงชือ)..............................ผูเ้ บิกรับวัสดุ
(นายมานพ ทองคํา) (นายวิโรจน์ นามนาค)
(ลงชือ)......................................ผูเ้ บิกรับวัสดุ
(นายสุรเชษฐ์ เสมียนรัมย์)
ทราบ / อนุมตั ิ

(นายประเสริ ฐชัย พิสาดรัมย์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก

หมายเหตุ : เลขทีโครงการ๖๓๐๗๗๒๙๒๗๕๓
เลขคุมสัญญา๖๓๐๗๑๔๒๔๖๓๓๒
เลขคุมตรวจรับ ๖๓๐๗A๑๕๖๗๙๓๙

ใบตรวจรับวัสดุการจัดซื อเลขที ๑/๒๕๖๓
วันที ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ตาม ใบสังซือ เลขที ร.๑/๒๕๖๓ ลงวันที ๔พฤษภาคม ๒๕๖๓ โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้ตก
ลง ซือ กับ ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด บุรีรัมย์แหลมทอง สําหรับโครงการ ซือหนังสือเรี ยนตามโครงการขยายโอกาสการ
เข้าถึงบริ การทางการศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตอย่างทัวถึงและมีคุณภาพ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธี
คัดเลือก เป็ นจํานวนเงินทังสิ น ๑,๕๓๐,๔๕๐.๐๐ บาท (หนึงล้านห้าแสนสามหมืนสี ร้อยห้าสิ บบาทถ้วน)
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฎ ดังนี
๑. ผลการตรวจรับ
ถูกต้อง
ครบถ้วนตามสัญญา
ไม่ครบถ้วนตามสัญญา
๒. ค่าปรับ
มีค่าปรับ
ไม่มีค่าปรับ
๓. การเบิกจ่ายเงิน
เบิกจ่ายเงิน เป็ นจํานวนเงินทังสิ น ๑,๕๓๐,๔๕๐.๐๐ บาท

(ลงชือ)..............................เจ้าหน้าทีพัสดุ (ลงชือ)................................................หัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ
(นายธงชัย ดียง)
ิ
(นายเชาวิวฒั น์ มหาโยชน์ธนิศร)
(ลงชือ).......................................รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายงบประมาณ
(นายอภิชา วงศ์เมธชนัน)

ผู้ตรวจรับวัสดุ
(ลงชือ)......................................ประธานกรรมการฯ(ลงชือ)..............................ผูต้ รวจรับวัสดุ
(นายพิสิทธิ น้อยพลี) (นายปณรรญธร รัชนะปกิจ)
(ลงชือ)......................................ผูต้ รวจรับวัสดุ (ลงชือ)..............................ผูต้ รวจรับวัสดุ
(นางรัมภา สุ ดาจันทร์ ) (นายยุทธการ เหมกูล)
(ลงชือ)......................................ผูต้ รวจรับวัสดุ (ลงชือ)..............................ผูต้ รวจรับวัสดุ
(นายบุญลือ จันทร์อยู่จริ ง) (นายอํานาจ ศิลปักษา)
(ลงชือ)......................................ผูต้ รวจรับวัสดุ (ลงชือ)..............................ผูต้ รวจรับวัสดุ
(นายมานพ ทองคํา) (นายวิโรจน์ นามนาค)
(ลงชือ)......................................ผูต้ รวจรับวัสดุ
(นายสุรเชษฐ์ เสมียนรัมย์)
ทราบ / อนุมตั ิ

(นายประเสริ ฐชัย พิสาดรัมย์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก

หมายเหตุ : เลขทีโครงการ๖๓๐๗๗๒๙๒๗๕๓
เลขคุมสัญญา๖๓๐๗๑๔๒๔๖๕๘๘

เลขคุมตรวจรับ ๖๓๐๗A๑๕๖๘๐๒๖

ใบเบิกวัสดุการจัดซื อเลขที ๑/๒๕๖๓
วันที ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ตาม ใบสังซือ เลขที ร.๑/๒๕๖๓ ลงวันที ๔พฤษภาคม ๒๕๖๓ โรงเรี ยนละหานทราย
รัชดาภิเษก ได้ตกลง ซือ กับ ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด บุรีรัมย์แหลมทอง สําหรับโครงการ ซื อหนังสือเรี ยนตาม
โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริ การทางการศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตอย่างทัวถึงและมีคุณภาพ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีคดั เลือก เป็ นจํานวนเงินทังสิ น ๑,๕๓๐,๔๕๐.๐๐ บาท (หนึงล้านห้าแสนสามหมืน
สี ร้อยห้าสิ บบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฎ ดังนี
๑. ผลการตรวจรับ
ถูกต้อง
ครบถ้วนตามสัญญา
ไม่ครบถ้วนตามสัญญา
๒. ค่าปรับ
มีค่าปรับ
ไม่มีค่าปรับ
๓. การเบิกจ่ายเงิน
เบิกจ่ายเงิน เป็ นจํานวนเงินทังสิ น ๑,๕๓๐,๔๕๐.๐๐ บาท
(ลงชือ)..............................เจ้าหน้าทีพัสดุ (ลงชือ)................................................หัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ
(นายธงชัย ดียง)
ิ
(นายเชาวิวฒั น์ มหาโยชน์ธนิศร)
(ลงชือ).......................................รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายงบประมาณ
(นายอภิชา วงศ์เมธชนัน)

ผู้เบิกรั บวัสดุ
(ลงชือ)......................................ประธานกรรมการฯ(ลงชือ)..............................ผูเ้ บิกรับวัสดุ
(นายพิสิทธิ น้อยพลี) (นายปณรรญธร รัชนะปกิจ)
(ลงชือ)......................................ผูเ้ บิกรับวัสดุ (ลงชือ)..............................ผูเ้ บิกรับวัสดุ
(นางรัมภา สุ ดาจันทร์ ) (นายยุทธการ เหมกูล)
(ลงชือ)......................................เบิกรับวัสดุ (ลงชือ)..............................ผูเ้ บิกรับวัสดุ
(นายบุญลือ จันทร์อยู่จริ ง) (นายอํานาจ ศิลปักษา)

(ลงชือ)......................................ผูเ้ บิกรับวัสดุ (ลงชือ)..............................ผูเ้ บิกรับวัสดุ
(นายมานพ ทองคํา) (นายวิโรจน์ นามนาค)

(ลงชือ)......................................ผูเ้ บิกรับวัสดุ
(นายสุรเชษฐ์ เสมียนรัมย์)

ทราบ / อนุมตั ิ

(นายประเสริ ฐชัย พิสาดรัมย์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก

หมายเหตุ : เลขทีโครงการ๖๓๐๗๗๒๙๒๗๕๓
เลขคุมสัญญา๖๓๐๗๑๔๒๔๖๕๘๘
เลขคุมตรวจรับ ๖๓๐๗A๑๕๖๘๐๒๖

