( สาเนา )
ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการสาหรับทาโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนทุน พสวท.ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรี ยนพิษณุ โลกพิทยาคมมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้ อครุ ภณั ฑ์ห้องปฏิบตั ิการสาหรับทาโครงงานวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนทุน พสวท.ระดับมัธยมศึกษา ตามรายการ ดังนี้
ครุ ภณั ฑ์ห้องปฏิบตั ิการสาหรับทา
โครงงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน จานวน
๕ รายการ
ทุน พสวท.ระดับมัธยมศึกษา
๑. เครื่ องชัง่ ไฟฟ้ าละเอียด ๔ ตาแหน่ง จานวน ๑ เครื่ อง
๒. เครื่ องพิมพ์สีระบบเลเซอร์ ใช้งานระดับเครื องข่าย จานวน ๑ เครื่ อง
๓. กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอรี โอชนิดสองตา จานวน ๒ ตัว
๔. กล้องจุลทรรศน์แบบประกอบชนิดสองตา จานวน ๒ ตัว
๕. เครื่ องทาน้ ากลัน่ ๑ เครื่ อง
ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็ นผูม้ ีอาชี พขายพัสดุที่สอบราคาซื้ อ
๒. ไม่เป็ นผูท
้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม
้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอ

ราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรี ยนพิษณุ โลก
พิทยาคม ณ วันประกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมใน
การสอบราคาซื้ อครั้งนี้
กาหนดยืน่ ซองสอบราคา ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง
เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุ สานักงานธุ รการ โรงเรี ยนพิษณุ โลกพิทยาคม ถนนเลี่ยงเมือง ตาบลท่าทอง อาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุ โลก (เว้นวันหยุดราชการ) และกาหนดเปิ ดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่
เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็ นต้นไป
ผูส้ นใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้ อ ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ สานักงานธุ รการ โรงเรี ยนพิษณุ โลกพิทยาคม ถนน
เลี่ยงเมือง ตาบลท่าทอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก (เว้นวันหยุดราชการ) ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗

เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,www.pp.ac.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๒-๗๖๐๐ ต่อ ๑๑๔๓ ในวันและ
เวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสัมฤทธิ์ ทองรัตน์)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพิษณุโลกพิทยาคม

สาเนาถูกต้อง
(นาง นิสยา ภูพิชิต)
ครู
ประกาศขึ้นเว็บไซต์วนั ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
โดย นาง นิสยา ภูพิชิต ครู
เอกสารสอบราคา เลขที่ 6/2557

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาหรับทาโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ของนักเรียนทุน พสวท.ระดับมัธยมศึกษา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 365,000.- บาท
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 18 กุมภาพันธ์ 2557
เป็นเงิน 365,000.-บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
- บาท
3.1 เครื่องชั่งไฟฟ้าละเอียด 4 ตาแหน่ง
จานวน 1 เครื่อง
3.2 เครื่องพิมพ์สีระบบเลเซอร์ใช้งานระดับเครือข่าย
(network color laser printer)
จานวน 1 เครื่อง
3.3 กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอรีโอชนิดสองตา
(binocular stereo microscope)
จานวน 2 ตัว
3.4 กล้องจุลทรรศน์ประกอบชนิดสองตา
(binocular compound microscope)
จานวน 2 ตัว
3.5 เครื่องทานากลั่น
จานวน 1 เครื่อง
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 สานักมาตรฐานงบประมาณ
4.2 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
4.3 คณะกรรมการตามคาสั่ง
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 ว่าที่พ.ต.สาธิต อธิวาส
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
5.2 นางสาวธีรารัตน์ ทองงามดี
ตาแหน่ง ครูชานาญการ
กรรมการ
5.3 นายกัมปนาท สุขนิตย์
ตาแหน่ง ครูชานาญการ
กรรมการ

