ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลป
เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดหาและติดตั้งการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรพกพา
(Smart Class Room)
วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีความประสงคจะสอบราคาซื้อโครงการจัดหาและติดตั้ง
การเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรพกพา (Smart Class Room) จํานวน ๗ รายการ วงเงินงบประมาณ
๔๕๑,๐๐๐.-บาท (สี่แสนหาหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) เพื่อใชในราชการวิทยาลัยนาฏศิลป รายละเอียด ดังนี้
๑. จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตสําหรับนักเรียน จํานวน ๔๐ เครื่อง
เปนเงิน ๓๒๘,๐๐๐.-บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถวน)
๒. จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตสําหรับครู จํานวน ๒ เครื่อง เปนเงิน ๑๗,๐๐๐.-บาท
(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)
๓. ระบบควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา พรอมโทรทัศนสี ขนาดไมนอยกวา ๔๖ นิ้ว จํานวน ๑
ชุด เปนเงิน ๔๕,๐๐๐.-บาท (สี่หมื่นหาพันบาทถวน)
๔. จัดหาโตะวางคอมพิวเตอรสําหรับครู จํานวน ๑ ตัว เปนเงิน ๑,๒๐๐.-บาท
๕. จัดหาเกาอี้คอมพิวเตอร สําหรับครู จํานวน ๑ ตัว เปนเงิน ๘๐๐.-บาท
๖. จัดหาและติดตั้งตูจัดเก็บคอมพิวเตอรพกพา (แท็บเล็ต) พรอมระบบชารต จํานวน ๒ ชุด เปนเงิน
๒๔,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถวน)
๗. จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟา และระบบเครือขาย จํานวน ๑ ชุด เปนเงิน ๓๕,๐๐๐.-บาท
(สามหมื่นหาพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. ตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่จะสอบราคาซื้อดังกลาว
๒. ไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔. ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก วิทยาลัยนาฏศิลป ณ
วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูถูกกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคา
จางครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๗. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเงินเปนเงินสดก็ได

- ๒ -

กําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแตวันที่
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา
๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ วิทยาลัยนาฏศิลป ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ฝายบริหาร งานพัสดุ อาคาร ๑ ชั้น ๑ และกําหนดเปดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา
๑๐.๐๐ น. เปนตนไป
ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคา
ซื้อ ไดที่วิทยาลัยนาฏศิลป ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ฝายบริหาร งานพัสดุ อาคาร ๑ ชั้น๑ ระหวางวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม
๒๕๕๘ ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซตของ ศูนยจัดซื้อ/จัดจางภาครัฐ WWW.gprocurement.go.th และทางเว็บไซด
ของวิทยาลัยนาฏศิลป http://cda.bpi.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๒-๔๘๒-๑๓๑๑ ในวันและ
เวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นางนพวรรณ รุจิภักดิ์)
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

……………….. รอง ผอ.ฝายบริหาร
.................... เจาหนาที่พัสดุ

บันทึกขอความ
สวนราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วิทยาลัยนาฏศิลป โทร. ๐๒-๔๘๒-๒๑๘๑-๘๕ ตอ ๑๑๐๓
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘
ที่
เรื่อง ขออนุมัติสอบราคาจางโครงการจัดหาและติดตั้งการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรพกพา
(Smart Class Room)
เรียน ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป (ผานรองผูอํานวยการฝายบริหาร)
ดวยงานพัสดุ มีความประสงคจะดําเนินการจางโครงการจัดหาและติดตั้งการเรียนการสอนโดย
ใชคอมพิวเตอรพกพา จํานวน ๗ รายการ โดยเบิกจายจากเงินงบประมาณ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ (เงินกัน
เหลื่อมป) โครงการจัดหาและติดตั้งการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรพกพา (Smart Class Room)
ในการนี้วิทยาลัยนาฏศิลป ไดพิจารณาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับแกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๗
๑. เหตุผลและความจําเปน เพื่อ
พัฒนาหองเรียนใหมีความพรอมดานเทคโนโลยีรองรับการจัดการศึกษา
๒. รายละเอียดหรือรายการ รายละเอียด
ดังแนบ
๓. ประมาณราคากลางจํานวน
๔๕๑,๐๐๐.-บาท (สี่แสนหาหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
๔. เงินงบประมาณจํานวน
๔๕๑,๐๐๐.-บาท (สี่แสนหาหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
๕. กําหนดสงของภายใน
๖๐ วัน
๖. วิธีดําเนินการตามขอเสนอขางตนโดยวิธีสอบราคา เนื่องจากวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
แตไมเกิน
๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรด
๑. อนุมัติใหดําเนินการสอบราคา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
และฉบับแกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๐
๒. ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบราคา
๓. ลงนามในประกาศสอบราคา
(น.ส.ปนัดดา จระนํา)
เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบั จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มใิ ช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ จัดหาและติดตั้งการเรียนการสอนโดยใข้คอมพิวเตอร์พกพา (Smart Class Room)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยนาฏศิลป ศาลายา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รบั จัดสรร 451,000 บาท
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 7 มกราคม 2558
เป็นเงิน. 451,000 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....................-........................ บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง
4.1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- นางสาวจาลอง แจ่มนาม

