ประกาศโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า
เรื่อง สอบราคาซือครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ
---------------------------------------------

ด้วยโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า ได้รับมอบอ้านาจจากส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐานตามค้าสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซือ
ครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ ตามรายการดังนี
กลุ่มรายการที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์
จ้านวน 35 ชุด
กลุ่มรายการที่ 2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพพร้อมติดตัง จ้านวน 34 ชุด
กลุ่มรายการที่ 3 ประกอบด้วย
1. เครื่องขยายเสียงสเตอริโอ
จ้านวน 35 เครื่อง
2. ไมโครโฟนพร้อมสาย 15 เมตร
จ้านวน 70 ตัว
3. ล้าโพง
จ้านวน 70 ตัว
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซือดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิงงานของทางราชการและได้ แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านัน
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซือครังนี
ก้าหนดยื่นซองสอบราคาตังแต่วันที่ 5 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา
08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า และ
ก้าหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 24 เมษายน 2555 ตังแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
อาคารประชาอุปถัมภ์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซือได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า
ตังแต่บัดนีจนถึงวันที่ 23 เมษายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3894-0381 และ
0-3894-0382 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555

(นายพีระ รัตนวิจิตร)
ผู้อ้านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า

ประกาศโรงเรียนระยองวิทยาคมปากนา้
เรื่อง สอบราคาซื้อสื่ อการเรียนการสอน ICT ครั้งที่ 2
----------------------ด้วยโรงเรี ยนระยองวิทยาคมปากน้ า ได้รับมอบอานาจจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามคาสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ อ
สื่ อการเรี ยนการสอน ICT ครั้งที่ 2 ตามรายการดังนี้
1. โปรแกรมสื่ อการเรี ยนการสอนมัลติมีเดีย (CAI)
ระบบ LAN ชุดรวมโปรแกรม 8 กลุ่มสาระ ป.1- 6
จานวน 30 เครื่ อง
2. ซีดีชุดรวมโปรแกรม อนุบาล 1- 3
จานวน 5 ชุด
3. ซีดีชุดรวมโปรแกรมเกมการศึกษา อนุบาล 1- 3
จานวน 5 ชุด
ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็ นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้ อดังกล่าว
2. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่
โรงเรี ยนระยองวิทยาคมปากน้ า ณ วันประกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการสอบราคาซื้ อครั้งนี้
กาหนดยืน่ ซองสอบราคาตั้งแต่วนั ที่ 8 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องกลุ่มบริ หารงบประมาณ
โรงเรี ยนระยองวิทยาคมปากน้ า และกาหนดเปิ ดซองสอบราคา ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแต่เวลา
09.00 น. เป็ นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคารประชาอุปถัมภ์โรงเรี ยนระยองวิทยาคมปากน้ า
ผูส้ นใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้ อได้ที่ ห้องกลุ่มบริ หารงบประมาณ
โรงเรี ยนระยองวิทยาคมปากน้ า ตั้งแต่บดั นี้ จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 หรื อสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 0-3894-0382 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

(นายพีระ รัตนวิจิตร)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนระยองวิทยาคมปากน้ า

