
( ส าเนา ) 

ประกาศโรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม 

เร่ือง สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ห้องปฏบัิติการส าหรับท าโครงงานวจิัยทางวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ของ
นักเรียนทุน พสวท.ระดับมธัยมศึกษา 

  

             โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมมีความประสงคจ์ะ สอบราคาซ้ือครุภณัฑห์้องปฏิบติัการส าหรับท าโครงงานวิจยัทาง
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของนกัเรียนทุน พสวท.ระดบัมธัยมศึกษา ตามรายการ ดงัน้ี 

                  ครุภณัฑห์้องปฏิบติัการส าหรับท า
โครงงานวจิยัทางวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของนกัเรียน
ทุน พสวท.ระดบัมธัยมศึกษา 

จ านวน ๕   รายการ 

                   ๑.  เคร่ืองชัง่ไฟฟ้าละเอียด ๔ ต าแหน่ง จ  านวน  ๑ เคร่ือง 
                   ๒.  เคร่ืองพิมพสี์ระบบเลเซอร์ ใชง้านระดบัเครืองข่าย     จ านวน  ๑   เคร่ือง 
                   ๓.  กลอ้งจุลทรรศน์แบบสเตอรีโอชนิดสองตา   จ านวน  ๒  ตวั 
                   ๔. กลอ้งจุลทรรศน์แบบประกอบชนิดสองตา     จ านวน  ๒  ตวั 
                   ๕.  เคร่ืองท าน ้ากลัน่  ๑   เคร่ือง 
           

ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

                   ๑. เป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ีสอบราคาซ้ือ 

                   ๒. ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้ 

                   ๓. ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอ
ราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

                   ๔. ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่โรงเรียนพิษณุโลก
พิทยาคม ณ  วนัประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมใน
การสอบราคาซ้ือคร้ังน้ี 

          ก าหนดยืน่ซองสอบราคา ในวนัท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวนัท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง

เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ กลุ่มงานพสัดุ ส านกังานธุรการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ถนนเล่ียงเมือง ต าบลท่าทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัพิษณุโลก (เวน้วนัหยดุราชการ) และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวนัท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่

เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นตน้ไป 

          ผูส้นใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือ   ไดท่ี้ กลุ่มงานพสัดุ ส านกังานธุรการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ถนน
เล่ียงเมือง ต าบลท่าทอง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก (เวน้วนัหยดุราชการ) ในวนัท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวนัท่ี ๑๗ 



เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดไดท่ี้

เวบ็ไซต ์www.gprocurement.go.th,www.pp.ac.th หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐-๕๕๒๒-๗๖๐๐ ต่อ ๑๑๔๓ ในวนัและ

เวลาราชการ 
  

 

 

  

                                                                                                          ประกาศ ณ วนัท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

(นายสัมฤทธ์ิ ทองรัตน์) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

 
  

 

ส าเนาถูกตอ้ง 
 

  

(นาง นิสยา ภูพิชิต) 
 

 ครู 
 

 ประกาศข้ึนเวบ็ไซตว์นัท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 โดย นาง นิสยา ภูพิชิต ครู 

 เอกสารสอบราคา เลขท่ี 6/2557 

  



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
 

1.   ชื่อโครงการ   ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการส าหรับท าโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
                       ของนักเรียนทุน พสวท.ระดับมัธยมศึกษา 
       /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
2.   วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    365,000.-     บาท 
3.   วันที่ก าหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)    18  กุมภาพันธ์  2557 
       เป็นเงิน     365,000.-บาท   ราคา/หน่วย  (ถ้ามี)       -      บาท 
       3.1  เครื่องชั่งไฟฟ้าละเอียด  4  ต าแหน่ง                จ านวน    1  เครื่อง 
       3.2  เครื่องพิมพ์สีระบบเลเซอร์ใช้งานระดับเครือข่าย  
             (network color laser printer)                    จ านวน     1  เครื่อง 
       3.3  กลอ้งจุลทรรศน์แบบสเตอรีโอชนิดสองตา  
             (binocular stereo microscope)                  จ านวน     2  ตัว 
       3.4  กลอ้งจุลทรรศน์ประกอบชนิดสองตา  
             (binocular compound microscope)            จ านวน    2  ตัว 
       3.5  เครื่องท าน  ากลั่น                                        จ านวน    1  เครื่อง        
4.   แหล่งที่มาของราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) 
       4.1   ส านักมาตรฐานงบประมาณ 
       4.2   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
       4.3   คณะกรรมการตามค าสั่ง 
5.   รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ทุกคน 
       5.1   ว่าที่พ.ต.สาธิต     อธิวาส           ต าแหน่ง     ครูช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
       5.2   นางสาวธีรารัตน์   ทองงามดี       ต าแหน่ง     ครูช านาญการ             กรรมการ 
       5.3   นายกัมปนาท      สุขนิตย์          ต าแหน่ง     ครูช านาญการ             กรรมการ 
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