
ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  
เรียน  ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ 
  
                      ๑. ขา้พเจา้ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอ เอ็น เอ็น แอนด ์พี เลขที่ ๗๙/๔  ถนน กาญจนวถีิ ต าบล บาง
กุง้ อ าเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดั สุราษฎร์
ธานี รหสัไปรษณีย ์๘๔๐๐๐  โทรศพัท ์๐๘๑๘๙๕๑๖๗๑  โดย นายพลูศกัด์ิ แกว้เนิน ผูล้งนามขา้งทา้ยน้ี ได้
พจิารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิม่เติม (ถา้มี) เลขที ่๑/๒๕๖๔ โดย
ตลอดและยอมรับขอ้ก าหนดและเง่ือนไขนั้นแลว้ รวมทั้งรับรองวา่ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามที่
ก  าหนดและไม่เป็นผูท้ิ้งงานของทางราชการ 
                      ๒. ขา้พเจา้ขอเสนอที่จะท างาน ประกวดราคาจา้งก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นัง่ 
ดว้ยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามขอ้ก าหนดเง่ือนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาดงัที่ไดร้ะบุไวใ้นบญัชีรายการก่อสร้างหรือใบแจง้ปริมาณและราคาแนบ
ทา้ยใบเสนอราคาน้ี เป็นเงินทั้งส้ิน ๓,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซ่ึงไดร้วมภาษีมูลค่าเพิม่ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ
ค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวด้ว้ยแลว้ 
                      ๓. ค าเสนอน้ีจะยนือยูเ่ป็นระยะเวลา ๑๒๐ วนั นบัแต่วนัเสนอราคา และ โรงเรียน อาจรับค าเสนอ
น้ี ณ เวลาใดก็ไดก่้อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว หรือระยะเวลาที่ไดย้ดืออกไปตามเหตุผลอนัสมควร
ที่ โรงเรียน ร้องขอ 
                      ๔. ก าหนดเวลาส่งมอบ ขา้พเจา้รับรองที่จะส่งมอบงานตามเง่ือนไขที่เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ก าหนดไว ้
                      ๕. ในกรณีที่ขา้พเจา้ไดรั้บการพจิารณาใหเ้ป็นผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขา้พเจา้
รับรองที่จะ 
                              ๕.๑ ท าสญัญาตามแบบสญัญาจา้งแนบทา้ยเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
กบั โรงเรียน ภายใน ๕ วนั นบัถดัจากวนัที่ไดรั้บหนงัสือใหไ้ปท าสญัญา 
                              ๕.๒ มอบหลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญา ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ ๗ ของเอกสารการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใหแ้ก่ โรงเรียน ก่อนหรือขณะที่ไดล้งนามในสญัญาเป็นจ านวนร้อยละ ๕ ของราคาตาม
สญัญาที่ไดร้ะบุไวใ้นใบเสนอราคาน้ี เพือ่เป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญาโดยถูกตอ้งและครบถว้น 
                      หากขา้พเจา้ไม่ปฏิบติัใหค้รบถว้นตามที่ระบุไวข้า้งตน้น้ี ขา้พเจา้ยอมให้ โรงเรียน ริบ หลกัประกนั
การเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือค ้าประกนั รวมทั้งยนิดีชดใชค้่าเสียหายใดที่อาจมี



แก่ โรงเรียน และ โรงเรียน มีสิทธิจะใหผู้เ้สนอราคารายอ่ืนเป็นผูป้ระกวดราคาไดห้รือโรงเรียน อาจเรียก
ประกวดราคาใหม่ก็ได ้
                      ๖. ขา้พเจา้ยอมรับวา่ โรงเรียน ไม่มีความผกูพนัที่จะรับค าเสนอน้ี หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้ง
ไม่ตอ้งรับผดิชอบในค่าใชจ่้ายใด ๆ อนัอาจเกิดขึ้นในการที่ขา้พเจา้ไดเ้ขา้เสนอราคา 
                      ๗. เพือ่เป็นหลกัประกนัในการปฏิบติัโดยถูกตอ้ง ตามที่ไดท้  าความเขา้ใจและตามความผกูพนัแห่ง
ค าเสนอน้ี ขา้พเจา้มอบ - เพือ่เป็นหลกัประกนัการเสนอราคาเป็นเงินจ านวน - บาท มาพร้อมน้ี 
                      ๘. ขา้พเจา้ไดต้รวจทานตวัเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ไดย้ืน่พร้อมใบเสนอราคาน้ีโดย
ละเอียดแลว้ และเขา้ใจดีวา่ โรงเรียน ไม่ตอ้งรับผดิชอบใด ๆ ในความผดิพลาด หรือ ตกหล่น 
                      ๙. ใบเสนอราคาน้ีไดย้ืน่เสนอโดยบริสุทธ์ิยติุธรรม และปราศจากกลฉอ้ฉล หรือการสมรู้ร่วมคิด
กนัโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายกบับุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือหลายบุคคล หรือกบัหา้งหุน้ส่วน บริษทัใด ๆ ที่ไดย้ืน่
เสนอราคาในคราวเดียวกนั 
  

 

เสนอมา ณ วนัท่ี  ๒๓ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
    

 
(นายพลูศกัด์ิ แกว้เนิน) 

 
 

หุน้สว่นผูจ้ดัการ 
 

 

    

ใบเสนอราคาเลขท่ี  6402160035805 

รหสัอา้งอิง OTP  ikpc 

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี  ๐๘๔๓๕๓๙๐๐๑๘๗๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

      บันทึกข้อความ 

 

 
ส่วนราชการ โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ 
 

   
ที่ ๑๔๘/๒๕๖๔ วนัที่       ๒๔  กุมภาพนัธ ์๒๕๖๔ 
    
เร่ือง รายงานผลการพจิารณาและขออนุมติัสัง่ซ้ือสัง่จา้ง 
    
เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ 
 
               ตามที่ไดด้ าเนินการจดัจา้งตามประกาศโรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ เร่ือง ประกวดราคาจา้งก่อสร้างก่อสร้างโรง
อาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นัง่ ดว้ยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารจา้งดว้ยประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที ่๑/๒๕๖๔ ลงวนัที่ ๑๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๔ นั้นโรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ ขอรายงานผล
การพจิารณาการจดัจา้งดงักล่าว ดงัน้ี 
               ก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นัง่ จ  านวน ๑ หลงั ผูเ้สนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ไดแ้ก่ หา้งหุน้ส่วน
จ ากดั เอ เอ็น เอ็น แอนด ์พ ีเสนอราคาต ่าสุด เป็นเงินทั้งส้ิน ๓,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามลา้นส่ีแสนหา้หม่ืนบาทถว้น)  
รวมภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ทั้งปวง ซ่ึงต  ่ากวา่เงิน
งบประมาณ ๕๔๖,๗๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ ๑๓.๖๘ 

   

 
               จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา หากเห็นชอบ ขอไดโ้ปรดลงนามในแบบแจง้ผลการจดัซ้ือจดัจา้ง และประกาศ
รายช่ือผูช้นะการเสนอราคาที่เสนอมาพร้อมน้ี    

(นางสาวเบญจวรรณ บุญสิน) 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ 
 

   

 

 

 

 



 

ค าส่ัง โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
ที่  ๐๓๑/๒๕๖๔ 

เร่ือง แต่งต้ัง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน 
และผู้ควบคุมงาน ส าหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่น่ัง  

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 
                  ดว้ย โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ มีความประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้งก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 
๒๖๐ ที่นัง่ ดว้ยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ย
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายช่ือต่อไปน้ีเป็น คณะกรรมการพจิารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ ผูค้วบคุมงาน และผูค้วบคุมงาน ส าหรับการประกวด
ราคาจา้งก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นัง่ ดว้ยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
  ๑. นางวาธิณีย ์พหุพฒันา ประธานกรรมการฯ 
     ครู 
  ๒. นายขวญัชยั ศรีเจา้ กรรมการ 
     ครูผูช่้วย 
  ๓. นางสาวตอ้งตา ขวญัเมือง กรรมการและเลขานุการ 
     ครูผูช่้วย 

  

อ านาจและหนา้ที ่
        ลงลายมือช่ือพร้อมตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการเสนอราคาต่างๆ และพจิารณาผลตามเง่ือนไขที่
ส่วนราชการก าหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 

  



  คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
  ๑. นางสาวมนัทนา โตะแบ ประธานกรรมการฯ 
     ครูคศ.๑ 
  ๒. นายอภิชน อ่วมคง กรรมการ 
     วศิวกรโยธาปฏิบตัิการ 
  ๓. นางสาวเจนจิรา ไชยคงทอง กรรมการและเลขานุการ 
     ครู 

  
อ านาจและหนา้ที ่
        ตรวจการจา้ง 

  ผูค้วบคุมงาน 
  ๑. นายนายนราฤทธ์ิ ทองอุกฤษฏ ์ ประธานกรรมการฯ 
     ครู 
  ๒. นายปิยะพงษ ์วงัสวา่ง กรรมการ 
     นายช่างโยธาช านาญงาน 
  ๓. นายธรรมเนียม สุดเอียด กรรมการและเลขานุการ 
     ครู 

  
อ านาจและหนา้ที ่
        ควบคุมงาน 

 

  
                                                                   สัง่ ณ วนัที่ ๑๕ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
  

(นางสาวเบญจวรรณ บุญสิน) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ 

  
 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่น่ัง ด้วยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามประกาศ โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ เร่ือง ประกวดราคาจา้งก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่
นัง่ ดว้ยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Bidding) เลขที ่๑/๒๕๖๔ ลงวนัที่ ๑๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๔ นั้น 
               ก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นัง่ จ  านวน ๑ หลงั ผูเ้สนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ไดแ้ก่ หา้งหุน้ส่วน
จ ากดั เอ เอ็น เอ็น แอนด ์พ ี(ใหบ้ริการ,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคาต ่าสุด เป็นเงินทั้งส้ิน ๓,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามลา้นส่ี
แสนหา้หม่ืนบาทถว้น) รวมภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วนัที่   ๒๔ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    

  
 

  

(นางสาวเบญจวรรณ บุญสิน) 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ 

  

  
 

 


