
 
 
 
 
ที่ ศธ ๐๔๒๖๕.๔๔/ว258                                         โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
                                                                                        ๓๓๕ หมู่ ๑ ต าบลบ้านโฮ่ง 
         อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
         ๕๑๑๓๐ 

 
                                                                           วันที่  7  เมษายน ๒๕๖3 
 
เรื่อง   ขอเชิญเสนอราคาครุภัณฑ์ประจ าห้องสมุด (12 รายการ) 
 

เรียน   บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

                 ด้วย โรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง มีความประสงค์จะ ซื้อครุภัณฑ์ประจ าห้องสมุด (12 รายการ) 
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
                 ๑. รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ  
                     ครุภัณฑ์ประจ าห้องสมุด (12 รายการ)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
                 2. ราคากลาง ๓๕3,9๐5.๐๐ (สามแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
                 3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

 3.๑     ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังกล่าว 
3.๒     ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน

ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ  

3.๓     ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

3.๔     ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

3.๕     ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้าม
ท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด  

3.๖     บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  

3.๗     บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

3.๘     คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  



3.9    ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  
                 ๕. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา  
 
                 ก าหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่  10 เมษายน ๒๕๖3 ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ ณ ห้องพัสดุ 
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
                ทั้งนี้ รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
 
  

                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

                  (นายจรัส ค าอ้าย)  
        ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๘-๐๕๑๐ 
โทรสาร ๐-๕๓๙๘-๐๕๑๐ ตอ่ ๑๐๓ 



รายการครุภัณฑ์ประจ าห้องสมุด (12 รายการ) 
ประจ าปีงบประมาณ  2563 

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 

ที ่ รายการ จ านวน หน่วย ราคา รวมเป็นเงิน 
1. ชั้นวางหนังสือ แบบไม้ 6 ตัว 6,500.00 39,000.00 
2. ตู้เก็บสื่อ แบบปาติเคิลบอร์ด 10 หลัง 3,600.00 36,000.00 
3. สว่านไฟฟ้า 1 ตัว 2,800.00 2,800.00 
4. โซฟานั่งอ่านหนังสือ ส าหรับ 3 ที่ 5 ตัว 20,000.00 100,000.00 
5. รถเข็นหนังสือ แบบแผ่นชั้นเรียบ 1 คัน 5,700.00 5,700.00 
6. รถเข็นหนังสือ แบบมีสันกลาง 2 คัน 6,400.00 12,800.00 
7. ตู้ฝากกระเป๋าและสิ่งของ ขนาดกว้าง 914 x ลึก 

457 x สูง 1829 มม. แบบ 18 บานเปิด 
10 หลัง 6,700.00 67,000.00 

8. พัดลม แบบโคจรติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 
16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) 

4 เครื่อง 1,161.00 4,644.00 

9. พัดลม แบบโคจรติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 
นิ้ว (400 มิลลิเมตร) 

15 เครื่อง 998.00 14,970.00 

10. ชุดนั่งเอนกประสงค์  โต๊ะ ขนาดกว้าง x ลึก x สูง 
ไม่น้อยกว่า 1,500 x 910 x 730 มม. 

6 ตัว 3,385.00 20,310.00 

11. ชุดนั่งเอนกประสงค์  เก้าอ้ี ขนาดกว้าง x ลึก x
สูง ไม่น้อยกว่า 390 x 400 x 845 มม. 

24 ตัว 1,070.00 25,680.00 

12. กล้องวงจรปิด 5 กล้อง 3,000.00 15,000.00 
รวมทั้งสิ้น 343,904.00 

 

 

 

 



 
 
 
ที่ ศธ ๐๔๒๖๕.๔๔/ว 258                                        โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
                                                                                        ๓๓๕ หมู่ ๑ ต าบลบ้านโฮ่ง 
         อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
         ๕๑๑๓๐ 

 
                                                                           วันที่    7  เมษายน ๒๕๖3 
 
เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาครุภัณฑ์ประจ าห้องสมุด (12 รายการ) 
 

เรียน  บริษัท บี.บี. เค อินดัสตรี จ ากัด 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

                 ด้วย โรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง มีความประสงค์จะ ซื้อครุภัณฑ์ประจ าห้องสมุด (12 รายการ) 
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
                 ๑. รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ  
                     ครุภัณฑ์ประจ าห้องสมุด (12 รายการ)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
                 2. ราคากลาง ๓๕3,9๐5.๐๐ (สามแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
                 3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

3.๑     เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังกล่าว  
3.๒     ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน

ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ  

3.๓     ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

3.๔     ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

3.๕     ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้าม
ท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด  

3.๖     บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  

3.๗     บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

3.๘     คู่สัญญาตอ้งรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
 



3.9    ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  
                 ๕. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา  
 
                 ก าหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่  10 เมษายน ๒๕๖3 ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ ณ ห้องพัสดุ 
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
                ทั้งนี้ รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
 
  

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายจรัส ค าอ้าย)  
ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๘-๐๕๑๐ 
โทรสาร ๐-๕๓๙๘-๐๕๑๐ ตอ่ ๑๐๓ 
 



รายการครุภัณฑ์ประจ าห้องสมุด (12 รายการ) 
ประจ าปีงบประมาณ  2563 

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 

ที ่ รายการ จ านวน หน่วย ราคา รวมเป็นเงิน 
1. ชั้นวางหนังสือ แบบไม้ 6 ตัว 6,500.00 39,000.00 
2. ตู้เก็บสื่อ แบบปาติเคิลบอร์ด 10 หลัง 3,600.00 36,000.00 
3. สว่านไฟฟ้า 1 ตัว 2,800.00 2,800.00 
4. โซฟานั่งอ่านหนังสือ ส าหรับ 3 ที่ 5 ตัว 20,000.00 100,000.00 
5. รถเข็นหนังสือ แบบแผ่นชั้นเรียบ 1 คัน 5,700.00 5,700.00 
6. รถเข็นหนังสือ แบบมีสันกลาง 2 คัน 6,400.00 12,800.00 
7. ตู้ฝากกระเป๋าและสิ่งของ ขนาดกว้าง 914 x ลึก 

457 x สูง 1829 มม. แบบ 18 บานเปิด 
10 หลัง 6,700.00 67,000.00 

8. พัดลม แบบโคจรติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 
16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) 

4 เครื่อง 1,161.00 4,644.00 

9. พัดลม แบบโคจรติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 
นิ้ว (400 มิลลิเมตร) 

15 เครื่อง 998.00 14,970.00 

10. ชุดนั่งเอนกประสงค์  โต๊ะ ขนาดกว้าง x ลึก x สูง 
ไม่น้อยกว่า 1,500 x 910 x 730 มม. 

6 ตัว 3,385.00 20,310.00 

11. ชุดนั่งเอนกประสงค์  เก้าอ้ี ขนาดกว้าง x ลึก x
สูง ไม่น้อยกว่า 390 x 400 x 845 มม. 

24 ตัว 1,070.00 25,680.00 

12. กล้องวงจรปิด 5 กล้อง 3,000.00 15,000.00 
รวมทั้งสิ้น 343,904.00 

 

 
 


