
 
ที่  ศธ 04243.24/179            โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
                         อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  92220 
 

                                                             17 มีนาคม 2563 
 

เรื่อง    จัดซื้อหนังสือเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 

 

เรียน   ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น าวิทยา 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือก 
 

        ด้วย โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ มีความประสงค์จะ จัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา  
๒๕๖3 โดยวิธีคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑. รายการพัสดุที่ต้องการจัดซื้อ หนังสือเรียนปีการศึกษา ๒๕๖3 จ านวน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          ๒. วงเงินงบประมาณ 1,118,435.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบห้า
บาทถ้วน) 
          ๓. ราคากลาง 1,118,435.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 

               ๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๔.๑    ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพซื้อที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว 
๔.๒    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง

เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 

๔.๓    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม 

๔.๔    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๔.๕    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามท าสัญญาตามท่ี กวพ. ก าหนด 

๔.๖    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

๔.๗    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

๔.๘    คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

                  
 
 
 
 



 
 
             ๕. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 
                 ก าหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 23 มีนาคม ๒๕๖3 ระหว่างเวลา ๐๘.00 ถึง ๑๖.๓๐  
ณ ห้องบริหารงบประมาณ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
                ทั้งนี้ รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

   
  ขอแสดงความนับถือ 

 
 

 (นางสาวขนิษฐา  อ านักมณี) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

 
 
 

งานบริหารงานงบประมาณ 
โทรศัพท ์๐๗๕-๒๙๖๐๓๐ 
โทรสาร ๐๗๕-๒๙๖๐๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ที่  ศธ 04243.24/180            โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
                         อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  92220 
 

                                                             17 มีนาคม  2563 
 

เรื่อง    จัดซื้อหนังสือเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 

 

เรียน   ผู้จัดการ บริษัท เส้งโห ภูเก็ต จ ากัด 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือก 
 

        ด้วย โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ มีความประสงค์จะ จัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา  
๒๕๖3 โดยวิธีคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑. รายการพัสดุที่ต้องการจัดซื้อ หนังสือเรียนปีการศึกษา ๒๕๖3 จ านวน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          ๒. วงเงินงบประมาณ 1,118,435.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบห้า
บาทถ้วน) 
          ๓. ราคากลาง 1,118,435.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 

               ๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๔.๑    ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพซื้อที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว 
๔.๒    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง

เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 

๔.๓    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม 

๔.๔    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๔.๕    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามท าสัญญาตามท่ี กวพ. ก าหนด 

๔.๖    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

๔.๗    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

๔.๘    คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

                  
 
 
 
 



 
 
             ๕. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 
                 ก าหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 23 มีนาคม ๒๕๖3 ระหว่างเวลา ๐๘.00 ถึง ๑๖.๓๐  
ณ ห้องบริหารงบประมาณ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
                ทั้งนี้ รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

   
  ขอแสดงความนับถือ 

 
 

 (นางสาวขนิษฐา  อ านักมณี)  
           ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

 
 
 

งานบริหารงานงบประมาณ 
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๙๖๐๓๐ 
โทรสาร ๐๗๕-๒๙๖๐๔๐ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ที่  ศธ 04243.24/181            โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
                         อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  92220 
 

                                                             17 มีนาคม  2563 
 

เรื่อง    จัดซื้อหนังสือเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 

 

เรียน   ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอ็นเอส กระบี่ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือก 
 

 ด้วย โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ มีความประสงค์จะ จัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา  
๒๕๖3 โดยวิธีคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑. รายการพัสดุที่ต้องการจัดซื้อ หนังสือเรียนปีการศึกษา ๒๕๖3 จ านวน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          ๒. วงเงินงบประมาณ 1,118,435.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบห้า
บาทถ้วน) 
          ๓. ราคากลาง 1,118,435.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 

               ๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๔.๑    ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพซื้อที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว 
๔.๒    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง

เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 

๔.๓    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม 

๔.๔    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๔.๕    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามท าสัญญาตามท่ี กวพ. ก าหนด 

๔.๖    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

๔.๗    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

๔.๘    คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

                  
 
 
 



 
 
 
             ๕. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 
                 ก าหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 23 มีนาคม ๒๕๖3 ระหว่างเวลา ๐๘.00 ถึง ๑๖.๓๐  
ณ ห้องบริหารงบประมาณ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
                ทั้งนี้ รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

   
  ขอแสดงความนับถือ 

 
 

 (นางสาวขนิษฐา  อ านักมณี) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

 
 
 

งานบริหารงานงบประมาณ 
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๙๖๐๓๐ 
โทรสาร ๐๗๕-๒๙๖๐๔๐ 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ที่  ศธ 04243.24/182            โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
                         อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  92220 
 

                                                             17 มีนาคม  2563 
 

เรื่อง    จัดซื้อหนังสือเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 

 

เรียน   ผู้จัดการ บริษัทภูมิฐาน จ ากัด 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือก 
 

 ด้วย โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ มีความประสงค์จะ จัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา  
๒๕๖3 โดยวิธีคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑. รายการพัสดุที่ต้องการจัดซื้อ หนังสือเรียนปีการศึกษา ๒๕๖3 จ านวน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          ๒. วงเงินงบประมาณ 1,118,435.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบห้า
บาทถ้วน) 
          ๓. ราคากลาง 1,118,435.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 

               ๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๔.๑    ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพซื้อที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว 
๔.๒    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง

เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 

๔.๓    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม 

๔.๔    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๔.๕    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามท าสัญญาตามท่ี กวพ. ก าหนด 

๔.๖    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

๔.๗    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

๔.๘    คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

                  
 
 
 



 
 
 
             ๕. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 
                 ก าหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 23 มีนาคม ๒๕๖3 ระหว่างเวลา ๐๘.00 ถึง ๑๖.๓๐  
ณ ห้องบริหารงบประมาณ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
                ทั้งนี้ รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

   
  ขอแสดงความนับถือ 

 
 

 (นางสาวขนิษฐา  อ านักมณี) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

 
 
 

งานบริหารงานงบประมาณ 
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๙๖๐๓๐ 
โทรสาร ๐๗๕-๒๙๖๐๔๐ 
 
  
 
 


