
      บันทึกขอความ

 
สวนราชการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒

ท่ี  -/๒๕๖๕ วันท่ี  ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

เร่ือง ขออนุมัติประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒

 

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ใหหนวยงาน

ของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป และประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของ

หนวยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดและใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวย

งานของรัฐ น้ัน

               สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ ไดจัดทําประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัด

จาง แลวเสร็จ

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดอนุมัติประกาศเพื่อเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางดัง

กลาว

 

  วิชิต ใจชวง

  (นายวิชิต ใจชวง)

  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ

   

   



ประกาศ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒

เรื่อง เผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดใหหนวยงานของรัฐ

จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป และประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ

หนวยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงาน

ของรัฐ น้ัน

               สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ ขอประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง

ประจําปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ ตามเอกสารท่ีแนบทายประกาศนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

วีรพล สารบรรณ

(นายวีรพล สารบรรณ)

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครพนม เขต ๒

 

 

 

 



 

รายละเอียดแนบทายประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ (M๖๕๐๒๐๐๑๘๖๑๖) ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ.

๒๕๖๕

ลําดับ

ท่ี

รหัสแผนจัดซื้อจัด

จาง
ช่ือโครงการ

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

คาดวาจะ

ประกาศ

จัดซื้อจัด

จาง

(เดือน/ป)

๑ P๖๕๐๒๐๐๒๓๑๓๗ ประกวดราคาจางปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๒/๒๕๖๕

 



( สําเนา )
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เร่ือง ประกวดราคาจางประกวดราคาจางปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครพนม เขต ๒ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

                 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางประกวดราคาจาง

ปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานจางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(หน่ึงลานบาทถวน)

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกสํานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัด

ขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๒

มีนาคม ๒๕๖๕ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต web.nkp๒.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ



สําเนาถูกตอง
 

วิชิต ใจชวง

(นายวิชิต ใจชวง)

 นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

 โดย นายวิชิต ใจชวง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ

 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขท่ี ๑/๒๕๖๕

สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๒-๕๙๙๑๕๖ ในวันและเวลาราชการ

 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

 

 

 

 

วีรพล สารบรรณ 

(นายวีรพล สารบรรณ)

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครพนม เขต ๒

 

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันทีข่อรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

 



 
แบบ บก.01 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจดัสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ  ปรับปรุงซอมแซมอาคารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและอาคารประกอบอ่ืน 

2. หนวยงานเจาของโครงการ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 1,000,000.00 บาท 

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงก้ันหองกลุมงานกฎหมายและคดี , เปล่ียนวัสดุมุงหลังคาอาคาร   

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อาคารหลงัที่ 1 , ปรับปรุงผนังภายในหองประชุมใหญ อาคารสำนักงาน-     

    เขตพ้ืนที่การศึกษา อาคารหลังท่ี 2 

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ  2565 เปนเงิน 1,000,000.00 บาท 

6. บัญชีประมาณการราคากลาง 

    6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาปรับปรงุซอมแซมอาคาร (ปร.4 ปร.6) 

    6.2 ..................................................................................................................................................... 

    6.3 ..................................................................................................................................................... 

    6.4 ..................................................................................................................................................... 

    6.5 ..................................................................................................................................................... 

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  

7.1 นายวชิิต  ใจชวง 

7.2 นางจันทนา จิตพิมพ  อุทโย 

    7.3 นายชนิพงษ  ทีสกุะ 

 

 



แบบ ปร.4 แผนที่ 1

หนวยงาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 อําเภอศรสีงคราม จังหวัดนครพนม

ชื่อโครงการ/งานกอสราง   ปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และอาคารประกอบอื่น

สถานที่  ป10 หมู 9  บานปฏิรูป  ตําบลศรีสงคราม  อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม แบบเลขที่  -

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง   สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 

ประมาณราคาโดย     นายวิชิต  ใจชวง ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ เมื่อวันที่  23  เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ.  2565

หนวย : บาท

รวม

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน คาวัสดุและแรงงาน

ปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา อาคารหลังที่ 1

1 ปรับปรุงกั้นหองกลุมงานกฏหมายและคดี

 - ผนังกระจกกรอบบานอลูมิเนียม ขนาด 6.00x3.00 ม.

 กระจกสีชา หนา 5 มม. 18.00 ตร.ม. 1,400.00       25,200.00    450.00       8,100.00  33,300.00        

 - ผนังกระจกกรอบบานอลูมิเนียม ขนาด 4.50x3.00 ม.

 กระจกสีชา หนา 5 มม. 13.50 ลบ.ม. 1,400.00       18,900.00    450.00       6,075.00  24,975.00        

งานประตู - หนาตาง

 - ประตูกระจกสีชา หนา 5 มม. โครง/กรอบ อลูมิเนียมอบขาว

ขนาด 0.80 x 2.00 ม. พรอมอุปกรณครบชุด 1.00 ชุด 7,500.00       7,500.00      450.00       450.00     7,950.00          

ติดตั้งระบบไฟฟา+ปลั๊กเตาเสียบ 3.00 ชุด 850.00         2,550.00      350.00       1,050.00  3,600.00          

2 เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาอาคารสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อาคารหลังที่ 1

กระเบืองลอนคู ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม. สีซีเมนต 25.00 แผน 65.00           1,625.00      15.00         375.00     2,000.00          

สลักเกลียวยึด กระเบื้องลอนคู 200.00 ตัว 3.00             600.00         -          600.00            

ครอบสันโคง กระเบื้องลอนคู สีซเีมนต 30.00 แผน 60.00           1,800.00      -          1,800.00          

คารื้อถอนวัสดุมุงหลังคา 1.00 งาน -               1,200.00    1,200.00  1,200.00          

ยอดยกไป 75,425.00       

จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

หมายเหตุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ลําดับท่ี รายการ



แบบ  ปร.4 แผนที   2

หนวยงาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 อําเภอศรสีงคราม จังหวัดนครพนม

ชื่อโครงการ/งานกอสราง   ปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และอาคารประกอบอื่น

สถานที่  ป10 หมู 9  บานปฏิรูป  ตําบลศรีสงคราม  อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม แบบเลขที่  -

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง   สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 

ประมาณราคาโดย     นายวิชิต  ใจชวง ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ เมื่อวันที่  23  เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ.  2565

หนวย : บาท

รวม

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน คาวัสดุและแรงงาน

ยอดยกมา 75,425.00       

ปรับปรุงผนังหองประชุมใหญ อาคารสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา อาคารหลังที่ 2

1 งานผนัง

 - ปรับปรุงบุผนังหองประชุมดวยแผนไมอัดทนชื้น HMR พรอม

 แผนลามิเนตติดผนังและบัวพีวีซติีดผนัง 170.00 ตร.ม. 2,350.00       399,500.00    500.00       85,000.00   484,500.00      

2 งานฝาเพดาน

 - ฝาเพดานยิปซั่มบอรด หนา 9 มม.ฉาบเรียบ ทนความชื้น 372.00 ตร.ม. 300.00         111,600.00    50.00         18,600.00   130,200.00      

 - ทาสีน้ําอคลีลิค 372.00 ตร.ม. 45.00           16,740.00      28.00         10,416.00   27,156.00        

3 งานไฟฟา

 - เคล่ือนยายแอร/ติดตั้งใหม 10.00 ชุด -               -                 1,500.00    15,000.00   15,000.00        

 - โคมไฟดาวไลทฝงเพดาน กลม 6" 50.00 ชุด 280.00         14,000.00      115.00       5,750.00     19,750.00        

 - หลอดไฟฟา LED ขนาด 5 วัตต 50.00 ชุด 85.00           4,250.00        75.00         3,750.00     8,000.00          

 - สวิตชไฟฟาทางเดียว 15 A 250 V 20.00 ชุด 50.00           1,000.00        75.00         1,500.00     2,500.00          

 - เตารับไฟฟา แบบเด่ียว ขากลม-แบน 16 A 250 V 20.00 ชุด 70.00           1,400.00        75.00         1,500.00     2,900.00          

 - ตูควบคุมไฟฟาคอนซูมเมอรยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63 A 6 ชอง 1.00 ชุด 3,500.00       3,500.00        400.00       400.00        3,900.00          

 - สายไฟฟา VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 300 V 2.00 มวน 2,000.00       4,000.00        1,200.00    2,400.00     6,400.00          

รวมราคาวัสด+ุคาแรงงาน 775,731.00     

จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

หมายเหตุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ลําดับท่ี รายการ



คํานวณราคากลางเมื่อวันท่ี  23  เดือนกุมภาพันธ   พ.ศ.  2565

หนวย : บาท

1 กลุมงาน/งานกอสราง

รวมราคา

Factor F

รวมคากอสรางท้ังโครงการ/งานกอสราง

ราคากลาง

สรุป

ราคากลาง (  สามหมื่นหกพันแปดรอยบาทถวน    )

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ตามคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ที่  42/2565  

ลงวันท่ี  23  กุมภาพันธ  2565     กําหนดราคากลางเปนเงินทั้งสิ้น  1,000,000.00 บาท

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงาน

ชื่อโครงการ/งานกอสราง   ปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และอาคารประกอบอื่น

1,000,000.00

1.3033

1,011,010.21

775,731.00

775,731.00

ลําดับที่ รายการ คากอสราง หมายเหตุ

สถานที่กอสราง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

   แบบ  ปร.6  แผนท่ี 1/1  

แบบเลขที่           

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจํานวน            1          ชุด


