ประกาศ โรงเรียนบ้ านห้ วยหญ้ าไซ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านห้ วยหญ้ าไซ
ตามโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
--------------------------ด้วยโรงเรี ยนบ้านห้วยหญ้าไซ ตาบลป่ าแดด อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบ
ราคาจ้างเหมาประกอบอาหารอาหารกลางวันให้แก่นกั เรี ยนโรงเรี ยนบ้านห้วยหญ้าไซ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2558 (ภาคเรี ยนที่ 1 / 2558 ) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
จานวนนักเรี ยน 414 คน ราคากลางอัตราคนละ 20บาท (ยีส่ ิบบาท) จานวน 100 วันทาการ เป็ น
จานวนเงินทั้งสิ้น 828,000.- บาท (แปดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ต้องเป็ นอาหารที่สะอาดครบถ้วนตาม
หลักโภชนาการทั้ง ๕ หมู่ และควรจัดให้มีผลไม้ตามฤดูกาลทุกมื้อ เริ่ มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึง เดือน
กันยายน ๒๕๕๘
ผู้มสี ิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัตดิ ังต่อไปนี้
1. เป็ นนิติบุคคล หรื อบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถกู ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว
3. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิทธิ์หรื อความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอ
ราคาได้มคี าสัง่ ให้สละสิทธิ์ความคุม้ กันนั้น
4. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืน่ ที่เข้าเสนอราคา ให้แก่ โรงเรี ยนบ้านห้วยหญ้า
ไซ ณ วันประกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
กาหนดยืน่ ซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรี ยนบ้านห้วยหญ้าไซ
กาหนดเปิ ดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็ นต้นไป
ผูส้ นใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ โรงเรี ยนบ้านห้วยหญ้าไซ ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึง
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ www.cri2.obec.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๑๖๐๐๖๓ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘

( นายสงคราม มังคะละ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านห้วยหญ้าไซ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในงานจัดซื้อจัดจ้างที่มใิ ช่ งานก่อสร้ าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของโรงเรี ยนบ้านห้วยหญ้าไซ
/หน่ วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรี ยนบ้านห้วยหญ้าไซ ตาบลป่ าแดด อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร 828,000.- บาท (แปดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 14 พฤษภาคม 2558
828,000.- บาท (แปดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น
4.2........................................................................................................................................
4.3........................................................................................................................................
5. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
1. นางสาวจามจุรี ทองทา
ตาแหน่งครู
2. นางสาวประภาศรี กุศล
ตาแหน่งครู
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ มุดนันชัย ตาแหน่งพนักงานาชการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประกาศโรงเรียนบ้ านห้ วยหญ้ าไซ
เรื่อง ราคากลางงานจัดจ้าง
โครงการสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรี ยนบ้านห้วยหญ้าไซ
ภาคเรี ยน 1 ปี การศึกษา 2558
--------------------------ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2542 และ
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ( ฉบับ ที่ 2 )
พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 กาหนดให้หน่ วยงานของรัฐดาเนิ นการจัดทาข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคานวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติเห็นชอบให้
หน่วยงานของรัฐเปิ ดเผยราคากลางและการคานวณราคากลาง ซึ่งหน่ วยงานของรัฐมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิภายใน
วันที่ 11 สิงหาคม 2556 นั้น
โรงเรี ยนบ้านห้วยหญ้าไซ ตาบลป่ าแดด อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายได้ดาเนินการสอบราคา
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน นักเรี ยน ภาคเรี ยน 1 ปี การศึกษา 2558 และได้คานวณราคากลางงานจัดจ้าง
โครงการดังกล่าวเป็ นจานวนเงิน 828,000.- บาท (แปดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จึงประกาศให้ทราบ
โดย ทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

( นายสงคราม มังคะละ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านห้วยหญ้าไซ

ราคากลางอาหารกลางวัน ภาคเรี ยน 1/2558

1. นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านห้วยหญ้าไซ จานวน 414 คน คนละ 20 บาท จานวน 100 วัน เป็ น
เงิน 828,000 บาท
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 828,000.- บาท (แปดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ

นางสาวจามจุรี ทองทา ประธานกรรมการ
( นางสาวจามจุรี ทองทา )
14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลงชื่อ นางสาวประภาศรี กุศล กรรมการ
( นางสาวประภาศรี กุศล )
14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลงชื่อ นางจุฬลักษณ์ มุดนันชัย กรรมการ/เลขาฯ
( นางจุฬลักษณ์ มุดนันชัย)
14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

