ประกาศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ราคากลาง
ของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยา
สรรพ์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาจ้างครั้งนี้
กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง
เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม บลส. โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ และกาหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖
สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ห้องประชุม บลส. โรงเรียนบ้านเหลือ่ มพิทยาสรรพ์ ในวันที่ ๔
สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ blsschool.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๓๘๗๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวิเชียร ทองคลี่)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
ที่ ๕/๒๕๖๐
เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้าง

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
ด้วย โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. เหตุผลและความจาเป็น
อาคารเรียน 108 ของโรงเรียนบางส่วนชารุด จึงควรได้รับการซ่อมแซมเพื่อสะดวกในการเรียนการ
สอน
๒. รายละเอียดของพัสดุ
ลาดับที่
1

รายการ

หน่วย

งานหลังคาทรงจั่ว
หลังคาเหล็กรีดลอน ม. หนา 3.5 มม.

1,210

ตร.ม.

4

แผ่น

18

แผ่น

เชิงชายไม้สาเร็จรูป

144

เมตร

สกรูยึดเชิงชาย

300

ตัว

2,500

ตัว

64

แผ่น

120

มัด

2

แผ่น

ครอบข้าง (4.60 ม)
ครอบสัน

สกรูยึดแผ่นหลังคา
ฝ้าเพดานแผ่นเรียบยิปซั่มบอร์ด 9.0 mm
ไม้ระแนงเนื้อแข็ง
แผ่นหน้าจั่วทรงไทย
2

จานวน

งานพื้น

พื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น
4

11

ตร.ม.

6

ชุด

งานประตู
ประตูบานไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.60x1.70 ม. พร้อมอุปกรณ์

5

งานทาสี(สีน้าอครีลิค)

6

ระบบไฟฟ้าภายใน

512

ตร.ม.

32

จุด

9

จุด

ซ่อมแซม ระบบแสงสว่าง
งานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า

๓. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายใน
ระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ
555,000.00 บาท
๔. วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๕๕5,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
กาหนดเวลาการส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๖. วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้าง
ดาเนินการสอบราคา เนื่องจากอาคารเรียนชารุดบางส่วนจึงควรได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อ
ความสะดวกในการเรียนในการใช้งาน
๗. ข้อเสนออื่นๆ
๗.๑ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน
๗.๒ ออกประกาศสอบราคา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด
๑. อนุมัติให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อขอจ้างดังกล่าว
ข้างต้น
๒. ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
๓. ลงนามในประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
(นายวิเชียร ทองคลี่)

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

คาสั่ง โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
ที่ ๒๙๕/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน สาหรับการสอบ
ราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
ด้วย โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้
เป็น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน สาหรับการสอบราคาจ้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
๑. นายธีระพงษ์ ดาสม
รองผู้อ้ านวยการโรงเรียน
๒. นายมนตรี มาปะเม

ประธานกรรมการฯ
กรรมการ

ครู
๓. นางสุทาศินีย์ หมั่นกิจ
ครู
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
๑. นายฉัตรชัย ฉัตรมนัสกุล
ครู
๒. นายจักรกฤษ ถนอมขวัญ
ครูผู้ช่วย
๓. นางเสาวนิตย์ มาปะเม
ครู
ผู้ควบคุมงาน
นายประดับ ศิริปัญญา
พนักราชการ

กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการฯ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ควบคุมงาน
สั่ง ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวิเชียร ทองคลี่)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

