คําสั่งโรงเรียนเวียงผาวิทยา
ที่๓๓๙/๒๕๕๘
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง สําหรับการประกวดราคาจางอาคารเรียน ๑๐๕ ล/๕๘ (ข) ตาน
แผนดินไหว ๔ หอง ใตถุนโลง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
ดวยโรงเรียนเวียงผาวิทยามีความประสงคจะประกวดราคาจางอาคารเรียน ๑๐๕ ล/๕๘ (ข) ตาน
แผนดินไหว ๔ หอง ใตถุนโลง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( e-bidding) และเพื่อใหเปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕จึงขอแตงตั้งรายชื่อตอไปนี้เปนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง สําหรับ
การประกวดราคาจางอาคารเรียน ๑๐๕ ล/๕๘ (ข) ตานแผนดินไหว ๔ หอง ใตถุนโลง โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
๑. นายบุญไชย เขื่อนขาย
รองผูอํานวยการโรงเรียน
๒. นายเจริญศักดิ์ ธาตุอินจันทร
ครู
๓. นายอัญเทพ สอนสอาด
ครูผูชวย
๔. นางสาวจีระภา ศรีพลพรรค
ครูผูชวย

ประธานกรรมการฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อํานาจและหนาที่
กําหนดราคากลาง
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายนิเรก หอมรส)
ผูอํานวยการโรงเรียนเวียงผาวิทยา

บันทึกขอความ
สวนราชการ โรงเรียนเวียงผาวิทยา
ที่ ๐๐๔/๒๕๕๙
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานขอจางและการจัดทําประกาศพรอมเอกสารประกวดราคาจาง
เรียนผูอํานวยการโรงเรียนเวียงผาวิทยา
ดวยโรงเรียนเวียงผาวิทยามีความประสงคจะประกวดราคาจางอาคารเรียน ๑๐๕ ล/๕๘ (ข) ตานแผน ดิน
ไหว ๔ หอง ใตถุนโลง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๑. เหตุผลความจําเปน
เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเวียงผาวิทยา
๒. รายละเอียดของงานจาง
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
๓. ราคากลาง (ราคาอางอิง)ตามคณะกรรมการกําหนดราคากลางจํานวน๖,๙๑๕,๐๐๐.๐๐บาท (หกลานเกา
แสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)
๔. วงเงินที่จะจาง
เงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๖,๘๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หกลานแปดแสนสอง
หมื่นสามพันบาทถวน)
๕. กําหนดเวลาที่ตองใชพัสดุ หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ
กําหนดเวลาการสงมอบพัสดุ หรือใหงานแลวเสร็จภายใน๓๐๐วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๖. วิธีที่จะจางและเหตุผล
ดําเนินการดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding) เนื่องจากเปนการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียด
คุณลักษณะที่มีความซับซอน มีเทคนิคเฉพาะ
๗. รางประกาศ และรางเอกสารประกวดราคาจาง
รางประกาศจางและรางเอกสารประกวดราคาจางอาคารเรียน ๑๐๕ ล/๕๘ (ข) ตานแผนดินไหว ๔ หอง
ใตถุนโลง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยเห็นควรไมนํารางประกาศจางและรางเอกสารประกวด
ราคาฯ ไปเผยแพรเพื่อใหสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ ผานทางเว็บไซตของโรงเรียนเวียงผาวิทยาและเว็บไซตของ
กรมบัญชีกลาง
๘. ขอเสนออื่น ๆ
การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจาง และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรด
๑. อนุมัติใหดําเนินการจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ตามรายละเอียดขางตน
๒. ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจาง และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส

(นายนิเรก หอมรส)
ผูอํานวยการโรงเรียนเวียงผาวิทยา

คําสั่งโรงเรียนเวียงผาวิทยา
ที่๓๔๕/๒๕๕๘
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และ คณะกรรมการตรวจการจาง และ
ผูควบคุมงาน สําหรับการประกวดราคาจางอาคารเรียน ๑๐๕ ล/๕๘ (ข) ตานแผนดินไหว ๔ หอง ใตถุนโลง
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
ดวยโรงเรียนเวียงผาวิทยามีความประสงคจะประกวดราคาจางอาคารเรียน ๑๐๕ ล/๕๘ (ข) ตาน
แผนดินไหว ๔ หอง ใตถุนโลง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) และเพื่อใหเปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕จึงขอแตงตั้งรายชื่อตอไปนี้เปนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส และ คณะกรรมการตรวจการจาง และ ผูควบคุมงาน สําหรับการประกวดราคาจางอาคารเรียน
๑๐๕ ล/๕๘ (ข) ตานแผนดินไหว ๔ หอง ใตถุนโลง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑. นายบุญไชย เขื่อนขาย
ประธานกรรมการฯ
รองผูอํานวยการโรงเรียน
๒. วาที่รอยตรีสายัณห อุนเรือน
กรรมการ
ครู
๓. นายประชัน ธรรมลังกา
กรรมการ
ครู
๔. นางสาวบัวรม มะโนเวียง
กรรมการ
ครู
๕. นางสาวสุรีพร ศรีกอก
กรรมการและเลขานุการ
ครูผูชวย
อํานาจและหนาที่
รางเอกสาร e-bidding และพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
คณะกรรมการตรวจการจาง
๑. วาที่รอยตรีสายัณห อุนเรือน
ครู
๒. นางสาววิสุทธิ์โฉม อบเชย
ครูชํานาญการพิเศษ
๓. นายอนุชา ปนยศ
ครูผูชวย
๔. นายดณุพล จิตประสงค
ครูผูชวย

ประธานกรรมการฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๕. นายสมชาติ บุญเรือง
ประธานกรรมการสถานศึกษา
อํานาจและหนาที่
ตรวจการจาง
ผูควบคุมงาน
๑. นายพิชัย รุนคําจาย
ครูผูชวย
๒. นายเจริญศักดิ์ ธาตุอินจันทร
ครู
๓. นายอัญเทพ สอนสอาด
ครูผูชวย
อํานาจและหนาที่
ควบคุมงาน

กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการฯ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายนิเรก หอมรส)
ผูอํานวยการโรงเรียนเวียงผาวิทยา

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ๐๑/๒๕๕๙
ประกวดราคาจางอาคารเรียน ๑๐๕ ล/๕๘ (ข) ตานแผนดินไหว ๔ หอง ใตถุนโลง โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
ตามประกาศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา
ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
โรงเรียนเวียงผาวิทยา ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "โรงเรียน" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางอาคารเรียน
๑๐๕ ล/๕๘ (ข) ตานแผนดินไหว ๔ หอง ใตถุนโลง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ โรงเรียนเวียง
ผาวิทยา โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒

๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities) (รายละเอียดการ
คํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะยื่นขอเสนอไดรูขอมูลไดเทาเทียมกัน และเพื่อให
ประชาชนตรวจดูได)
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียน
ชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหาม
ทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๒.๖ ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของโรงเรียน
๒.๗ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจาง
ในวงเงินไมนอยกวา ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน ตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหาร
สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ
๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๙ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๑๐ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา ไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาค
รัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุน รายใหญพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่น สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการ
เขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา ที่มิใช
สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสาร ตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย
(๔.๓ )สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๔.๔) สําเนาจดทะเบียนนิติบุคคล
(๔.๕) หนังสือมอบอํานาจ(ถามี)
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ ให
บุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ ผูเสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๔) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ คาแรง
งาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาค
รัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามที่
กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน
ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคา โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ
PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอ
หนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวม
คาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันเสนอราคา โดยภาย
ในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๓๐๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจาง
๔.๔ กอนเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวน
และเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ในเอก
สารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู
เสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ ๑.๖ (๑) ณ
วันประกาศประกวดราคาหรือไม
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือในขณะ ที่มีการ
พิจารณาขอเสนอวามีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาว
เปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชน
ตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว

ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคา ที่มีผล
ประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส หรือเปน ผูเสนอราคาที่
กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓
วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากสวนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวาการยกเลิก
การพิจารณาผลการเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมี
อํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได
๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้

ไวดวยแลว

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวง

(๓) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด
(๔) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๓๔๑,๑๕๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่
หมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยหาสิบบาทถวน)
๕.๑ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน
ขอ ๑.๔ (๑)

๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางธนาคาร
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีที่ผูเสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปนหลักประกันการ
เสนอราคา ผูเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตอง ในวันที่ ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ โรงเรียนจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕
วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ๓ ลําดับแรก จะคืนให
ตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณาตัดสิน
โดยใชหลักเกณฑ ราคาต่ําสุด และจะพิจารณาจาก ราคารวม
๖.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไมถูก

ตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย
หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอโรงเรียนเทานั้น
๖.๓ โรงเรียนสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบ
การจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัดซื้อจัด
จางดวยอิเล็กทรอนิกสของโรงเรียน
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งหมดในการ
เสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสที่
เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือโรงเรียน มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่น
ใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได โรงเรียนมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดัง
กลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๕ โรงเรียนทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได
และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ
และใหถือวาการตัดสินของโรงเรียนเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งโรงเรียนจะ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับ
การคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอัน
เปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามสัญญาได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือโรงเรียนจะให ผูเสนอราคานั้นชี้แจง
และแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จ
สมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได โรงเรียนมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ ไดรับการ
คัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือเปนผูเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ โรงเรียนมีอํานาจ
ที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปน
ผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาดังกลาวได

๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๓
กับโรงเรียน ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕
ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหโรงเรียนยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยาง
หนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนานั้น ไมเกิน ๓
วัน ทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช
ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
โรงเรียนจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๔ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน เมื่อผูรับจาง
ดําเนินการตอกเสาเข็ม ทําฐานราก ค.ส.ล. เสาตอหมอ คาน และพื้นชั้นที่ ๑ ปูพื้นสําเร็จรูปชั้นที่ ๑ พรอมเทคอนกรีต
ทับหนา เสร็จเรียบรอย ตามรูปแบบรายการ และสัญญา ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจการจางไดดําเนินการ
ตรวจรับงานเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๘๐ วัน
งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน เมื่อผูรับจาง
ดําเนินการ หลอโครงสราง ค.ส.ล.เสา คาน พื้นและบันได ปูพื้นสําเร็จรูปชั้นที่ ๒ พรอมเทคอนกรีตทับหนาเสร็จ
ทั้งหมด และติดตั้งโครงหลังคาเหล็กเสร็จเรียบรอย ตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการและคณะกรรมการ
ตรวจการจางไดดําเนินการตรวจรับงานเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๗๐ วัน
งวดที่ ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน เมื่อผูรับจาง
ดําเนินการมุงหลังคา ติดตั้งฝา เพดาน กอผนัง ติดตั้งวงกบประตู หนาตาง (ยกเวนบานประตู - หนาตาง) ฉาบปูน
เรียบผนังและโครงสรางภายในทั้งหมดเสร็จเรียบรอย ตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการและคณะกรรมการ
ตรวจการจางไดดําเนินการตรวจรับงานเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๗๐ วัน
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลว
เสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย

๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ
ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม
นอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันที่โรงเรียนไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดัง
เดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ โรงเรียนไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙
แลวเทานั้น
ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๖,๙๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(หกลานเกาแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)
๑๑.๒ เมื่อโรงเรียนไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามที่ไดประกวด
ราคาโดยการยื่นขอเสนอทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย
ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูเสนอราคาซึ่งโรงเรียนไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชกา ร
กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ โรงเรียนจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันการยื่น
ขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตาม
ระเบียบของทางราชการ
๑๑.๔ โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็น
ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

๑๒. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่ คางานกอสรางลดลงหรือ
เพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวในสัญญา หรือภายใน
ระยะเวลาที่โรงเรียนไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕
๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนด
ไวโดยเครงครัด
๑๔. จะลงนามในสัญญาเพื่อผูกพันงบประมาณไดตอเมื่อไดรับอนุมัติงบประมาณการกอสรางอาคารเรียน
๑๐๕ ล/๕๘ (ข) ตานแผนดินไหว ๔ หองเรียนใตถุนโลงจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแลวเทานั้น

โรงเรียนเวียงผาวิทยา
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

ประกาศโรงเรียนเวียงผาวิทยา
เรื่อง ประกวดราคาจางอาคารเรียน ๑๐๕ ล/๕๘ (ข) ตานแผนดินไหว ๔ หอง ใตถุนโลง โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
โรงเรียนเวียงผาวิทยา มีความประสงค ประกวดราคาจางอาคารเรียน ๑๐๕ ล/๕๘ (ข) ตานแผนดินไหว
๔ หอง ใตถุนโลง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( e-bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคา
ครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๖,๙๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกลานเกาแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว ซึ่งมี
ผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกโรงเรียนเวียงผา
วิทยา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๔. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา
ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๕. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหามทําสัญญา
ตามที่ กวพ. กําหนด
๖. เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของโรงเรียนเวียงผาวิทยา
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๘.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๙. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน สามหมื่น
บาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๑๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยดาวนโหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสกอนการเสนอราคา ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดู
รายละเอียดไดที่เว็บไซต http://www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพทหมายเลข ๐๙๓-๓๐๓๕๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายนิเรก หอมรส)
ผูอํานวยการโรงเรียนเวียงผาวิทยา

