
 
คําส่ังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

ท่ี  541/๒๕๕8 
เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ 2560 

............................. 
 

  ดวยในปงบประมาณ 2560 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใหสถานศึกษาในสังกัด
จัดทําแผนความตองการงบลงทุนเบ้ืองตน ประกอบดวยคาท่ีดินและส่ิงกอสราง และคาครุภัณฑ โดยใหจัดทํา
รายละเอียดคาท่ีดินและส่ิงกอสรางคือ รูปแบบรายการและประมาณการราคาคากอสราง (ปร.4 ปร.5)  และคา
ครุภัณฑ ใหจัดทําคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ และผลการสืบราคาและผลการจัดซื้อไปแลวนั้น 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ไดจัดทําแผนความตองการงบลงทุนเบ้ืองตนแลว 
ดังนั้นเพื่อใหการจัดทํารายละเอียดคาครุภัณฑ เปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด  
วิทยาลัยฯ จึงแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดแบบรูปรายการ ปร.4 ปร.5 และคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ 2560 ดังนี้ 
 1. ชุดปฏิบัติการพืชอาหารสัตว 
  1. นายวราวุฒิ  ไกยราช  รองผูอํานวยการ  ประธานกรรมการ 
  2. นายสิริศักด์ิ  คําแสน  คร ู   กรรมการ 
  3. นายสุชาติ  สติภาบุญโสดากร คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 2. ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
  1. นางจิตรา อาจิณกิจ  คร ู   ประธานกรรมการ 
  2. นายเจนศักด์ิ  รัตนลัมภ คร ู   กรรมการ 
  3. นางสาวจิตติมา  หมั่นกิจ คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 3. ชุดครุภัณฑหองปฏิบัติการเพาะเห็ด 
  1. นางสุพินญา  คําขจร  คร ู   ประธานกรรมการ 
  2. นายธัมไสว  เทพอํานวย คร ู   กรรมการ 
  3. นางสมควร  สีปวน  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 4. ชุดปฏิบัติการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 
  1. นางพิชญดา  จรูญฉาย  คร ู   ประธานกรรมการ 
  2. นายนครชัย  พิมศร  คร ู   กรรมการ 
  3. นางมลฤดี  แกวมงคล  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 5. ชุดหองเรียนรู Smart crassroom 
  1. นางศรีภรัชต  รัศมีวงจันทร คร ู   ประธานกรรมการ 
  2. นายกฤษณกร  ศรีงามชอย คร ู   กรรมการ 
  3. นายประจักษ  นาราช  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



2 
 

 6. ชุดครุภัณฑชุดปฏิบัติการสัตวศาสตร (โคนม) 
  1. นายบุญเลิศ  โพธิบ์อน  คร ู   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวมลิวรรณ  สังฆะภูมิ คร ู   กรรมการ 
  3. นายปรทิรรศน  รบกลา คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 7. ชุดปฏิบัติการวิเคราะหอาหารสัตว 
  1. นายบุญเลิศ  โพธิ์บอน  คร ู   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวมลิวรรณ  สังฆะภูมิ คร ู   กรรมการ 
  3. นายปริทรรศน  รบกลา คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 
  ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังจัดทําแบบรูปรายการ ปร.4 ปร.5 และกําหนดคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ  ตามรายการท่ีวิทยาลัยฯ จัดทําแผนความตองการงบลงทุนเบ้ืองตน ใหเปนไปตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดตอไป   
 
   ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี  30   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2558 
 
 

          
 

( นายอรัญ  สิงหคํา ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

 
 
 
 



    บันทึกขอความ 

สวนราชการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
ท่ี                                                             วันท่ี    ๒  ธันวาคม   ๒๕๕๘                             . 
เร่ือง   ขออนุมัติใชคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑชุดปฏิบัติการสัตวศาสตร (โคนม)                                 …. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

เรียน    ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
 

                ตามหนังสือท่ีอางถึงสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ไดแจงใหสถานศึกษาในสังกัด
ดําเนินการจัดทําขอมูลคําขอต้ังงบประมาณรายจายงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐ ตาม
หลักเกณฑและแนวทางท่ีกําหนด ความละเอียดแจงแลวนั้น 
 

  บัดนี้คณะกรรมการตามคําส่ังของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ท่ี ๔๔๑/๒๕๕๘ 
ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๐ และคณะกรรมการฯ ไดดําเนินการสืบราคาจากผูประกอบการและนํามากําหนด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ชุดปฏิบัติการสัตวศาสตร (โคนม) เสร็จสมบูรณแลว จึงขออนุญาตใชคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ ตามเอกสารท่ีสงแนบมา 
    

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 

………………………………….. ประธานกรรมการ 
        (นายบุญเลิศ โพธิ์บอน) 
 

 
      

 ( / ) อนุญาต   (   ) ไมอนญุาต เพราะ................................. 
 
 
 

                         (นายอรัญ สิงหคํา) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

 

 



ท่ี ศธ. ๐๖๔๔.๕/๑๒๔๑                        วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาค 

    ตะวันออกเฉียงเหนือ 
                                                                             อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๐๐๐ 
  

                                   ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
 

เร่ือง ขออนุญาตใชคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑชุดปฏิบัติการสัตวศาสตร (โคนม) 
 

เรียน ผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
 

สิ่งท่ีสงมาดวย  ๑. คุณลัษณะเฉพาะครุภัณฑ ชุดปฏิบัติการสัตวศาสตร (โคนม) 
  ๒. เอกสารผลการสืบราคา 
  ๓. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ 
  ๔. หนังสือขออนุญาตใชคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑของ วษท.ศรีสะเกษ 
 

  ตามหนังสือท่ีอางถึงสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ไดแจงใหสถานศึกษาในสังกัด
ดําเนินการจัดทําขอมูลคําขอต้ังงบประมาณรายจายงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐ ตามหลักเกณฑ    
และแนวทางท่ีกําหนด ความละเอียดแจงแลวนั้น     
 

  บัดนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ไดแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ และคณะกรรมการฯ ไดดําเนินการสืบราคาจากผูประกอบการและนํามากําหนดคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ ชุดปฏิบัติการสัตวศาสตร (โคนม) เสร็จสมบูรณแลว จึงขออนุญาตใชคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ 
ตามส่ิงท่ีสงมาดวย ๑  
 

       จึงเรียนมาโปรดพิจารณา 
 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
 

 
(นายอรัญ  สิงหคํา) 

ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
 

     
 

 
 
ท่ี ศธ. ๐๖๔๔.๕ 
 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
โทรศัพท  ๐-๔๕๖๑-๒๙๓๔   
โทรสาร   ๐-๔๕๖๑-๓๔๓๘               
www.sskcat.ac.th 

 (  ) อนญุาต   (  ) ไมอนุญาต เพราะ................................. 
 
 
 

                     (นายพรณรงค  วรศิลป) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน 

ทําหนาท่ี ผูอํานวยการสถาบัน 
การอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 





































































ถึง/To : วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยศีรสีะเกษ เลขท่ี/Quotation No. :       QTCT2015ANT097

เรียน/Attention : วนัท่ี/Date :                           27-Nov-58

สาํเนาถึง/CC : Quotation Expired Date: 27-Dec-58

โทรศพัท/์Tel : ผู้เสนอราคา/Sales :           อนุศร เตบิจนัทกึ

โทรสาร/Fax : โทรศพัทมื์อถือ/Mobile :    089-7921568

อีเมลล/์Email : อีเมลล/์Email :                      anusorn@cerntek.co.th

ลาํดบัท่ี รหสัสินค้า จาํนวน ราคา/หน่วย (บาท) ราคารวม (บาท)

Item Part No. Qty. Unit Price (Bath) Total Price (Bath)

1 รถโดยสารปรบัอากาศขนาด 12 เมตร บน 1 4,672,800.00         4,672,800.00        

Chassis HINO แหนบ จํานวน 44+1 ทีน่ัง่ 

(ไมม่ปีระตูกลาง)

4,672,800.00        

327,096.00           

4,999,896.00          

เง่ือนไขการขายและการชาํระเงิน / Terms & Conditions  Sales

2. กาํหนดชาํระเงิน/ Credit Term :    30 วนัหลงัจากไดร้บัสนิคา้

3. กาํหนดยืนราคา/ Price Validity :   30 วนัหลงัจากวนัทีไ่ดร้บัใบเสนอราคา

4. การรบัประกนั/ Warranty : 1 ปี หลงัจากตดิตัง้เครื่องแลว้เสรจ็

บรษิทัฯ หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดบ้รกิารทา่นในเรว็วนัน้ี (We are looking forword to giving you our best service.)

ขอแสดงความนับถือ / Sincerely Yours,

1. กาํหนดส่งสินค้า/ Delivery Time : 45 วนัหลงัจากไดร้บัใบสัง่ซือ้ 

(นายอนุศร เตบิจนัทกึ)

Sales Engineer

หมายเหตุ ราคาสนิคา้ / Total

ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% / Vat 7%

ส่ีล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนเก้าพนัแปดร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน ราคาสินค้าสทุธิ / Total Net

บรษิทัฯ มคีวามยนิดใีนการเสนอราคาเพื่อขายผลติภณัฑห์รอืบรกิารแดท่า่นตามราคาและเงื่อนไขทีร่ะบไุวใ้นใบเสนอราคาน้ี                    
   We are please to submit you the following quotation and sell the product or services. Described here in price, item, and terms 

รายละเอียด

ใบเสนอราคา/ Quotation

Descriptions and Details

บริษทั เซิรน์เทค จาํกดั (สาํนักงานใหญ่)
CERNTEK CO.,LTD  (Head Office)
ทีอ่ยู ่: 257 ซอยเพชรเกษม 102/2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรงุเทพ ฯ 10160
ADDRESS : 257 Soi Phetkasem 102/2 Bangkae Sub-District Bangkae District Bangkok 10160
TEL: (+66) 02 809 3050  FAX: (+66) 02 809 4118   www.cerntek.co.th

QUOTATION
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เลขที/่No. วนัที/่Date : 26-11-15
เรยีน/Attention : โทร/Tel :

ทีอ่ยู/่Address : 
เร ือ่ง/Subject :

รหสัสนิคา้ จํานวน ราคา/หนว่ย(บาท) จํานวนเงนิ(บาท)
P/N Qty Unit Price(baht) Amount(baht)

1 รถบัสแอร์เคร่ืองดีเซล ขนาด 45 ที่นั่ง 1 5,300,000.00               5,300,000.00     

Chassis HINO แหนบ

ราคาสทุธ/ิNet Goods 5,300,000.00
กาํหนดยนืราคา/Validity : 90 วนั/days ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%/VAT 371,000.00
กาํหนดสง่สนิคา้/Delivery : 90 วนั/days รวมราคาท ัง้ส ิน้/Total Price 5,671,000.00
การชําระเงนิ/Payment : 30 วนั/days

หมายเหต/ุRemark :

kittikhun@systematic.co.th

ใบเสนอราคา / QUOTATION

พนกังานขาย/Sales

(นายกติตคิณุ   ฉ่อนเจรญิ)
โทร. 08-3010-4799

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยศีรสีะเกษ
QTSYS20150087

Tel: 08-3010-4799  Fax : 0-2869-5519 

เลขประจาํตัวผู้เสยีภาษีอากร (TAX ID) : 0105552121987

รายการ
Description

NO.

22 ซอยเพชรเกษม 48 แยก 47 ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรงุเทพฯ 10160

22 soi Phetkasem 48 yaek 47, Phetkasem rd., Bangduan, Phasicharoen, Bangkok, 10160

ใบเสนอราคา



2112 MACHINE CO.,LTD

30 Soi Intamara 8, Sutthisan Rd., Samsennai, Phyathai, Bangkok 10400 

   Quotation Number: 2015068 Tel: (+66) 26166559, Fax: (+66) 26166559

2112machine@gmail.com

Customer วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยศีรสีะเกษ PAYMENT TERMS & CONDITIONS:

Attention: Term: Cash money

Project:

Subject: Validity: 30 days

Date: 26‐Nov‐15 Delivery: 120 days

Item Quantity Unit Unit Price Amount

1 รถโดยสารปรับอากาศขนาด 12 เมตร 1 ชดุ 5,500,000            5,500,000           

บน Chassis HINO แหนบ

จานวน 44+1 ทีน่ั่ง (ไมม่ปีระตกูลาง)

SUB TOTAL 5,500,000           

VAT. 7% 385,000              

TOTAL (includes VAT) 5,885,000           

REMARKS:

1. Prices above are exclusive of installation & accessories.

2. Prices above are inclusive of delivery in Bangkok.

TERMS & CONDITIONS:

………………………………………………

    (Ruang Ruangpanich)

faulty materials or workmanship.

Equipment

All machine parts are guaranteed for a period of one year from date of delivery, providing that the equipment has been operated 

in accordance with our instructions.  During this period, we will replace, or repair, at our discretion, any part which fails due to 

086‐6625966
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