( สำเนำ )
ประกำศโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม
เรื่อง สอบรำคำซื้อระบบเครื่องเสี ยงในห้ องเรียนพร้ อมติดตั้ง
โรงเรี ยนพิษณุ โลกพิทยาคมมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้ อระบบเครื่ องเสี ยงในห้องเรี ยนพร้อมติดตั้ง ตาม
รายการ ดังนี้
ระบบเครื่ องเสี ยงในห้องเรี ยนพร้อมติดตั้ง
จานวน
๕ รายการ
๑ เครื่ องขยายเสี ยง 50 วัตต์
จานวน 33 เครื่ อง
๒. ลาโพง 6.5 นิ้ว 50 วัตต์
จานวน 33 คู่
๓. ไมโครโฟน
จานวน 86 ตัว
๔. สายไมโครโฟน ยาว 10 เมตร จานวน 43 เส้น
๕. สายลาโพงพร้อมติดตั้งระบบ จานวน 33 ชุด
ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็ นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้ อ
๒. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่ อแล้ว
๓. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรี ยนพิษณุ โลกพิทยา
คม ณ วันประกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการ
สอบราคาซื้ อครั้งนี้
กาหนดยืน่ ซองสอบราคา ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง
เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุ สานักงานธุ รการ โรงเรี ยนพิษณุ โลกพิทยาคม ตาบลท่าทอง อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก(เว้นวันหยุดราชการ) และกาหนดเปิ ดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่
เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็ นต้นไป
ผูส้ นใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้ อ ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ สานักงานธุ รการ โรงเรี ยนพิษณุ โลกพิทยาคม
ตาบลท่าทอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก (เว้นวันหยุดราชการ) ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ เมษายน
๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,www.pp.ac.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๒-๗๖๐๐ ต่อ
๑๑๔๓ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสัมฤทธิ์ ทองรัตน์)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพิษณุโลกพิทยาคม

สาเนาถูกต้อง
(นาง นิสยา ภูพิชิต)
ครู
ประกาศขึ้นเว็บไซต์วนั ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗
โดย นาง นิสยา ภูพิชิต ครู
เอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2557

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑. ชื่อโครงการ สอบราคาซื้อระบบเครื่องเสียงในห้องเรียนพร้อมติดตั้ง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 222,350.- บาท
๓. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 22 กุมภาพันธ์ 2557
เป็นเงิน 222,350.- บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
- บาท
3.1 เครื่องขยายเสียง 50 วัตต์ จานวน 33 เครื่อง
3.2 ลาโพง 6.5 นิ้ว 50 วัตต์ จานวน 33 คู่
3.3 ไมโครโฟน
จานวน 86 ตัว
3.4 สายไมโครโฟน ยาว 10 เมตร จานวน 43 เส้น
3.5 สายลาโพงพร้อมติดตั้งระบบ จานวน 33 ชุด
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ ราคาท้องตลาดและผู้ประกอบการ
๔.๒ ตามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๕.๑ นายโฆษิต
พุ่มอยู่
ตาแหน่ง ครูชานาญการ
๕.๒ นายเฉลิมเกียรติ วิริยานุกูล
ตาแหน่ง ครูชานาญการ
๕.๓ นายธนากร
ติยะวิสุทธิ์ศรี ตาแหน่ง ครูชานาญการ
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