ใบเสนอราคาจ้ างด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรี ยน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดสว่างอารมณ์
๑. ข้าพเจ้า ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ เอ็น เอ็น แอนด์ พี เลขที่ ๗๙/๔ ถนน กาญจนวิถี ตาบล บาง
กุง้ อาเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์
ธานี รหัสไปรษณี ย ์ ๘๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๘๙๕๑๖๗๑ โดย นายพูลศักดิ์ แก้วเนิน ผูล้ งนามข้างท้ายนี้ ได้
พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิม่ เติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑/๒๕๖๔ โดย
ตลอดและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
กาหนดและไม่เป็ นผูท้ ิ้งงานของทางราชการ
๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทางาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นงั่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกาหนดเงื่อนไขแบบรู ปรายการละเอียดแห่งเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรื อใบแจ้งปริ มาณและราคาแนบ
ท้ายใบเสนอราคานี้ เป็ นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ดว้ ยแล้ว
๓. คาเสนอนี้จะยืนอยูเ่ ป็ นระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วนั เสนอราคา และ โรงเรี ยน อาจรับคาเสนอ
นี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว หรื อระยะเวลาที่ได้ยดื ออกไปตามเหตุผลอันสมควร
ที่ โรงเรี ยน ร้องขอ
๔. กาหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์กาหนดไว้
๕. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็ นผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า
รับรองที่จะ
๕.๑ ทาสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กับ โรงเรี ยน ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทาสัญญา
๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ โรงเรี ยน ก่อนหรื อขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็ นจานวนร้อยละ ๕ ของราคาตาม
สัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพือ่ เป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบตั ิให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ โรงเรี ยน ริ บ หลักประกัน
การเสนอราคาหรื อเรี ยกร้องจากผูอ้ อกหนังสือค้ าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมี

แก่ โรงเรี ยน และ โรงเรี ยน มีสิทธิจะให้ผเู ้ สนอราคารายอื่นเป็ นผูป้ ระกวดราคาได้หรื อ โรงเรี ยน อาจเรี ยก
ประกวดราคาใหม่ก็ได้
๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า โรงเรี ยน ไม่มีความผูกพันที่จะรับคาเสนอนี้ หรื อใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้ง
ไม่ตอ้ งรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขา้ พเจ้าได้เข้าเสนอราคา
๗. เพือ่ เป็ นหลักประกันในการปฏิบตั ิโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทาความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง
คาเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ - เพือ่ เป็ นหลักประกันการเสนอราคาเป็ นเงินจานวน - บาท มาพร้อมนี้
๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยนื่ พร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีวา่ โรงเรี ยน ไม่ตอ้ งรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรื อ ตกหล่น
๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยนื่ เสนอโดยบริ สุทธิ์ยตุ ิธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรื อการสมรู ้ร่วมคิด
กันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรื อหลายบุคคล หรื อกับห้างหุน้ ส่วน บริ ษทั ใด ๆ ที่ได้ยนื่
เสนอราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
(นายพูลศักดิ์ แก้วเนิน)
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
ใบเสนอราคาเลขที่ 6402160035805
รหัสอ้างอิง OTP ikpc
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี ๐๘๔๓๕๓๙๐๐๑๘๗๘

บันทึกข้ อความ

ส่วนราชการ โรงเรี ยนวัดสว่างอารมณ์
ที่ ๑๔๘/๒๕๖๔
เรื่ อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมตั ิสงั่ ซื้อสัง่ จ้าง
เรี ยน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดสว่างอารมณ์

วันที่

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ตามที่ได้ดาเนินการจัดจ้างตามประกาศโรงเรี ยนวัดสว่างอารมณ์ เรื่ อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรง
อาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นงั่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารจ้างด้วยประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้นโรงเรี ยนวัดสว่างอารมณ์ ขอรายงานผล
การพิจารณาการจัดจ้างดังกล่าว ดังนี้
ก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นงั่ จานวน ๑ หลัง ผูเ้ สนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุน้ ส่วน
จากัด เอ เอ็น เอ็น แอนด์ พี เสนอราคาต่าสุด เป็ นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิม่ และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ากว่าเงิน
งบประมาณ ๕๔๖,๗๐๐.๐๐ บาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ ๑๓.๖๘
จึงเรี ยนมาเพือ่ โปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรดลงนามในแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศ
รายชื่อผูช้ นะการเสนอราคาที่เสนอมาพร้อมนี้
(นางสาวเบญจวรรณ บุญสิน)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดสว่างอารมณ์

คาสั่ ง โรงเรียนวัดสว่ างอารมณ์
ที่ ๐๓๑/๒๕๖๔
เรื่ อง แต่ งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน
และผู้ควบคุมงาน สาหรับการประกวดราคาจ้ างก่ อสร้ างก่ อสร้ างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง
ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ด้วย โรงเรี ยนวัดสว่างอารมณ์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก
๒๖๐ ที่นงั่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพือ่ ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็ น คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูค้ วบคุมงาน และผูค้ วบคุมงาน สาหรับการประกวด
ราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นงั่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑. นางวาธิณีย ์ พหุพฒั นา
ประธานกรรมการฯ
ครู
๒. นายขวัญชัย ศรี เจ้า
กรรมการ
ครู ผชู ้ ่วย
๓. นางสาวต้องตา ขวัญเมือง
กรรมการและเลขานุการ
ครู ผชู ้ ่วย
อานาจและหน้าที่
ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่
ส่วนราชการกาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. นางสาวมันทนา โตะแบ
ครู คศ.๑
๒. นายอภิชน อ่วมคง
วิศวกรโยธาปฏิบตั ิการ
๓. นางสาวเจนจิรา ไชยคงทอง
ครู
อานาจและหน้าที่
ตรวจการจ้าง
ผูค้ วบคุมงาน
๑. นายนายนราฤทธิ์ ทองอุกฤษฏ์
ครู
๒. นายปิ ยะพงษ์ วังสว่าง
นายช่างโยธาชานาญงาน
๓. นายธรรมเนียม สุดเอียด
ครู
อานาจและหน้าที่
ควบคุมงาน

ประธานกรรมการฯ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการฯ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สัง่ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวเบญจวรรณ บุญสิน)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดสว่างอารมณ์

ประกาศโรงเรียนวัดสว่ างอารมณ์
เรื่ อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้ างก่ อสร้ างก่ อสร้ างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง ด้ วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------------------------------------------ตามประกาศ โรงเรี ยนวัดสว่างอารมณ์ เรื่ อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่
นัง่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น
ก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นงั่ จานวน ๑ หลัง ผูเ้ สนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุน้ ส่วน
จากัด เอ เอ็น เอ็น แอนด์ พี (ให้บริ การ,ผูผ้ ลิต) โดยเสนอราคาต่าสุด เป็ นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่
แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิม่ และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวเบญจวรรณ บุญสิน)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดสว่างอารมณ์

