
   

 
ท่ี ศธ ๐๔๓๓๗.๒๘/ว๙๑                                                                             ๑๓๗ หมู่ท่ี ๑ 

                                                                                                        หนองหลวง สว่างแดนดิน 
                                                                                                        สกลนคร ๔๗๑๑๐ 

 
                                                                           วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๕        
เรื่อง ขอเชิญให้ยื่นซองข้อเสนอโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
เรียน  บริษัท เพิ่มพูนศึกษาภัณฑ์ จ ากัด 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือก 
                 ด้วย โรงเรียนหนองหลวงศึกษา มีความประสงค์จะ ซื้อหนังสือเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธี
คัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
                 ๑. รายการพัสดุท่ีต้องการซื้อ  
                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
                 ๒. วงเงินงบประมาณ ๖๙๐,๗๑๔.๐๐ (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยสิบส่ีบาทถ้วน)  
                 ๓. ราคากลาง ๖๙๐,๓๐๐.๐๐ (หกแสนเก้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)  
                 ๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

๔.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย  
๔.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
๔.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ  
๔.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม
ระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  

๔.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงาน และได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิง
งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการ
ของนิติบุคคลนั้นด้วย  

๔.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  



๔.๗     เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว  
๔.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ณ วันได้รับ

หนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ซื้อโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้  

๔.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ยื่นข้อเสนอได้มีค าส่ังให้สละเอกสิทธฺ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

๔.๑๐     ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของ  
                 ๕. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา  
                 ก าหนดยื่นข้อเสนอ ในวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๕.๐๐ ณ โรงเรียนหนอง
หลวงศึกษา 
                ท้ังนี้ รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย  
                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายภิญโญ ทองเหลา)  

ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา  
 

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
โทรศัพท์ ๐๔๒๗๐๔๖๑๕ 
โทรสาร ๐๔๒๗๐๔๖๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
ท่ี ศธ ๐๔๓๓๗.๒๘/ว๙๑                                                                             ๑๓๗ หมู่ท่ี ๑ 

                                                                                                        หนองหลวง สว่างแดนดิน 
                                                                                                        สกลนคร ๔๗๑๑๐ 

 
                                                                           วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๕        
เรื่อง ขอเชิญให้ยื่นซองข้อเสนอโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
เรียน  ร้านกรุงเทพศึกษา 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือก 
                 ด้วย โรงเรียนหนองหลวงศึกษา มีความประสงค์จะ ซื้อหนังสือเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธี
คัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
                 ๑. รายการพัสดุท่ีต้องการซื้อ  
                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
                 ๒. วงเงินงบประมาณ ๖๙๐,๗๑๔.๐๐ (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยสิบส่ีบาทถ้วน)  
                 ๓. ราคากลาง ๖๙๐,๓๐๐.๐๐ (หกแสนเก้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)  
                 ๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

๔.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย  
๔.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
๔.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ  
๔.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม
ระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  

๔.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงาน และได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิง
งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการ
ของนิติบุคคลนั้นด้วย  

๔.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  



๔.๗     เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว  
๔.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ณ วันได้รับ

หนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ซื้อโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้  

๔.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ยื่นข้อเสนอได้มีค าส่ังให้สละเอกสิทธฺ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

๔.๑๐     ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของ  
                 ๕. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา  
                 ก าหนดยื่นข้อเสนอ ในวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๕.๐๐ ณ โรงเรียนหนอง
หลวงศึกษา 
                ท้ังนี้ รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย  
                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายภิญโญ ทองเหลา)  

ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา  
 

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
โทรศัพท์ ๐๔๒๗๐๔๖๑๕ 
โทรสาร ๐๔๒๗๐๔๖๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
ท่ี ศธ ๐๔๓๓๗.๒๘/ว๙๑                                                                             ๑๓๗ หมู่ท่ี ๑ 

                                                                                                        หนองหลวง สว่างแดนดิน 
                                                                                                        สกลนคร ๔๗๑๑๐ 

 
                                                                           วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๕        
เรื่อง ขอเชิญให้ยื่นซองข้อเสนอโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
เรียน  ร้านพรวิทยา 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือก 
                 ด้วย โรงเรียนหนองหลวงศึกษา มีความประสงค์จะ ซื้อหนังสือเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธี
คัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
                 ๑. รายการพัสดุท่ีต้องการซื้อ  
                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
                 ๒. วงเงินงบประมาณ ๖๙๐,๗๑๔.๐๐ (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยสิบส่ีบาทถ้วน)  
                 ๓. ราคากลาง ๖๙๐,๓๐๐.๐๐ (หกแสนเก้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)  
                 ๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

๔.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย  
๔.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
๔.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ  
๔.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม
ระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  

๔.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงาน และได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิง
งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการ
ของนิติบุคคลนั้นด้วย  

๔.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  



๔.๗     เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว  
๔.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ณ วันได้รับ

หนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ซื้อโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้  

๔.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ยื่นข้อเสนอได้มีค าส่ังให้สละเอกสิทธฺ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

๔.๑๐     ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของ  
                 ๕. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา  
                 ก าหนดยื่นข้อเสนอ ในวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๕.๐๐ ณ โรงเรียนหนอง
หลวงศึกษา 
                ท้ังนี้ รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย  
                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายภิญโญ ทองเหลา)  

ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา  
 

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
โทรศัพท์ ๐๔๒๗๐๔๖๑๕ 
โทรสาร ๐๔๒๗๐๔๖๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
ท่ี ศธ ๐๔๓๓๗.๒๘/ว๙๑                                                                             ๑๓๗ หมู่ท่ี ๑ 

                                                                                                        หนองหลวง สว่างแดนดิน 
                                                                                                        สกลนคร ๔๗๑๑๐ 

 
                                                                           วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๕        
เรื่อง ขอเชิญให้ยื่นซองข้อเสนอโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
เรียน  บริษัท วิชญภัณฑ์ จ ากัด 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือก 
                 ด้วย โรงเรียนหนองหลวงศึกษา มีความประสงค์จะ ซื้อหนังสือเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธี
คัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
                 ๑. รายการพัสดุท่ีต้องการซื้อ  
                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
                 ๒. วงเงินงบประมาณ ๖๙๐,๗๑๔.๐๐ (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยสิบส่ีบาทถ้วน)  
                 ๓. ราคากลาง ๖๙๐,๓๐๐.๐๐ (หกแสนเก้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)  
                 ๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

๔.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย  
๔.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
๔.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ  
๔.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม
ระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  

๔.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงาน และได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิง
งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการ
ของนิติบุคคลนั้นด้วย  

๔.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  



๔.๗     เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว  
๔.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ณ วันได้รับ

หนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ซื้อโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้  

๔.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ยื่นข้อเสนอได้มีค าส่ังให้สละเอกสิทธฺ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

๔.๑๐     ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของ  
                 ๕. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา  
                 ก าหนดยื่นข้อเสนอ ในวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๕.๐๐ ณ โรงเรียนหนอง
หลวงศึกษา 
                ท้ังนี้ รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย  
                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายภิญโญ ทองเหลา)  

ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา  
 

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
โทรศัพท์ ๐๔๒๗๐๔๖๑๕ 
โทรสาร ๐๔๒๗๐๔๖๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
ท่ี ศธ ๐๔๓๓๗.๒๘/ว๙๑                                                                             ๑๓๗ หมู่ท่ี ๑ 

                                                                                                        หนองหลวง สว่างแดนดิน 
                                                                                                        สกลนคร ๔๗๑๑๐ 

 
                                                                           วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๕        
เรื่อง ขอเชิญให้ยื่นซองข้อเสนอโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
เรียน  ร้านอโนชาพาณิชย์ 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือก 
                 ด้วย โรงเรียนหนองหลวงศึกษา มีความประสงค์จะ ซื้อหนังสือเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธี
คัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
                 ๑. รายการพัสดุท่ีต้องการซื้อ  
                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
                 ๒. วงเงินงบประมาณ ๖๙๐,๗๑๔.๐๐ (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยสิบส่ีบาทถ้วน)  
                 ๓. ราคากลาง ๖๙๐,๓๐๐.๐๐ (หกแสนเก้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)  
                 ๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

๔.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย  
๔.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
๔.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ  
๔.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม
ระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  

๔.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงาน และได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิง
งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการ
ของนิติบุคคลนั้นด้วย  

๔.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  



๔.๗     เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว  
๔.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ณ วันได้รับ

หนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ซื้อโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้  

๔.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ยื่นข้อเสนอได้มีค าส่ังให้สละเอกสิทธฺ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

๔.๑๐     ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของ  
                 ๕. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา  
                 ก าหนดยื่นข้อเสนอ ในวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๕.๐๐ ณ โรงเรียนหนอง
หลวงศึกษา 
                ท้ังนี้ รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย  
                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายภิญโญ ทองเหลา)  

ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา  
 

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
โทรศัพท์ ๐๔๒๗๐๔๖๑๕ 
โทรสาร ๐๔๒๗๐๔๖๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
ท่ี ศธ ๐๔๓๓๗.๒๘/ว๙๑                                                                             ๑๓๗ หมู่ท่ี ๑ 

                                                                                                        หนองหลวง สว่างแดนดิน 
                                                                                                        สกลนคร ๔๗๑๑๐ 

 
                                                                           วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๕        
เรื่อง ขอเชิญให้ยื่นซองข้อเสนอโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
เรียน  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์เพิ่มพูน๖๐ 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือก 
                 ด้วย โรงเรียนหนองหลวงศึกษา มีความประสงค์จะ ซื้อหนังสือเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธี
คัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
                 ๑. รายการพัสดุท่ีต้องการซื้อ  
                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
                 ๒. วงเงินงบประมาณ ๖๙๐,๗๑๔.๐๐ (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยสิบส่ีบาทถ้วน)  
                 ๓. ราคากลาง ๖๙๐,๓๐๐.๐๐ (หกแสนเก้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)  
                 ๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

๔.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย  
๔.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
๔.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ  
๔.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม
ระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  

๔.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงาน และได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิง
งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการ
ของนิติบุคคลนั้นด้วย  

๔.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  



๔.๗     เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว  
๔.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ณ วันได้รับ

หนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ซื้อโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้  

๔.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ยื่นข้อเสนอได้มีค าส่ังให้สละเอกสิทธฺ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

๔.๑๐     ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของ  
                 ๕. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา  
                 ก าหนดยื่นข้อเสนอ ในวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๕.๐๐ ณ โรงเรียนหนอง
หลวงศึกษา 
                ท้ังนี้ รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย  
                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายภิญโญ ทองเหลา)  

ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา  
 

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
โทรศัพท์ ๐๔๒๗๐๔๖๑๕ 
โทรสาร ๐๔๒๗๐๔๖๑๔ 

 


