( สาเนา )
ประกาศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
เรื่อง สอบราคาจ้ างปรับพืน้ ทีล่ านจอดรถลาดยางขนาดกว้ าง ๕๙ เมตร ยาว ๗๓ เมตร จานวน ๑ งาน
โรงเรี ยนพิษณุ โลกพิทยาคมมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับพื้นที่ลานจอดรถลาดยางขนาดกว้าง ๕๙
เมตร ยาว ๗๓ เมตร จานวน ๑ งาน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็ นเงิน
ทั้งสิ้ น ๕๑๖,๘๔๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสี่ สิบบาทถ้วน)
ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่ อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่ อแล้ว
๓. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู ้
เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๔. เป็ นผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรี ยนพิษณุ โลกพิทยาคม
๕. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรี ยนพิษณุ โลก
พิทยาคม ณ วันประกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมใน
การสอบราคาจ้างครั้งนี้
๖. บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับ

รายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๗. บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่ งได้ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศนู ย์ขอ้ มูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่ง
มีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง
เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรี ยนพิษณุ โลกพิทยาคม ถนนเลี่ยงเมือง ตาบลท่าทอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก
กาหนดยืน่ ซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุ สานักงานธุ รการ โรงเรี ยนพิษณุ โลกพิทยาคม ถนนเลี่ยงเมือง

ตาบลท่าทอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก (เว้นวันหยุดราชการ) และกาหนดเปิ ดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙
เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็ นต้นไป
ผูส้ นใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ สานักงานธุ รการ โรงเรี ยนพิษณุ โลกพิทยา
คม ตาบลท่าทอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก (เว้นวันหยุดราชการ) ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘
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 ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสัมฤทธิ์ ทองรัตน์)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพิษณุโลกพิทยาคม

สาเนาถูกต้อง
(นาง นิสยา ภูพิชิต)
ครู
ประกาศขึ้นเว็บไซต์วนั ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗
โดย นาง นิสยา ภูพิชิต ครู
เอกสารสอบราคา เลขที่ 5/2557

รายการประมาณราคา
ประมาณราคา งานปรับพื้นที่ลานจอดรถลาดยาง ขนาดกว้าง 59.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร
สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตาบลท่าทอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ลาดับ
ที่
1
2
3
4

รายการ
หินคลุกบดอัดแน่น
พายโคส (CSS-J)
ซิงเกิล (CRS-2) ลงหิน ขนาด 3/8 บดอัด
ฟ๊อกหน้าด้วยหินฝุ่นบดอัด

ปริมาณวัสดุ
จานวน หน่วย
4,307 ตร.ม.
4,307 ตร.ม.
4,307 ตร.ม.
4,307 ตร.ม.

ราคาวัสดุ
ค่าแรง/หน่วย
บาท
สต. บาท สต.
30 30 50 10 -

รวมค่าแรงและค่าวัสดุ

516,840
(ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ

รวมเป็นเงิน
บาท
สต.
129,210 129,210 215,350 43,070 -

โสภณ พันธุ์เพชร
ประธานกรรมการ
(นายโสภณ พันธุ์เพชร)

ลงชื่อ บัณฑิตย์ ธรรมเสถียร กรรมการ
(นายบัณฑิตย์ ธรรมเสถียร)
ลงชื่อ ชูรัฐ พันธุ์จันทร์
(นายชูรฐั พันธุ์จันทร์)

กรรมการ

516,840

