บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร”
ที…่ ……………….…………./2558
วันที่ 14 กันยายน 2558
เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการประกวดราคางานก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 8
ห้องเรียน) จานวน 1 หลัง
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร”
ตามที่โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2558
งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 โรงเรียนได้ดาเนินการจัดจ้างตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม นั้น
1. ชื่อโครงการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน)
2. งบประมาณ
4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
3. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
เนื่องจากโรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” อาคารเรียนไม่เพียงพอต่อจานวนนักเรียน
เพื่อการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. รายชื่อผู้ขอรับแบบรายการ
ลาดับที่

เลขประจาตัว
ผู้เสียภาษีอากร

1.

0105555064283

2.

0205552021591

ชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร
บริษัท สรรพัชญแอนด์
บดินทร์วิทย์ จากัด
บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์
แอสเซตส์ กรุ๊ป จากัด

วันที่รับ/ซื้อเอกสาร

หมายเหตุ

11/12/2557
11/12/2557

5. รายชื่อผู้เสนอราคา
ลาดับที่

เลขประจาตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ยื่นเอกสาร

วันที่ยื่นเอกสาร

1.

0205552021591

บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์
แอสเซตส์ กรุ๊ป จากัด

18/12/2557

หมายเหตุ

6. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ตามประกาศ โรงเรียนบ้านบึง มนูญวิทยาคาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน แบบ
105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน) จานวน 1 หลัง โรงเรียนบ้านบึง“มนูญวิทยาคาร” ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจานวน ๑ รายนั้น ผล
ปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
ลาดับ
ที่
1

รายการที่พิจารณา
อาคารเรียน แบบ 105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 8
ห้องเรียน) จานวน 1 หลัง โรงเรียนบ้านบึง
“มนูญวิทยาคาร”

ผู้เสนอราคาดีที่สุด

ราคาที่เสนอ
(เป็นราคาที่รวม
VAT)

บริษัท กิมกลอรี
อินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป
จากัด

4,000,000.00

ตามประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558
7. สัญญาจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ 2/2557 กับบริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จากัด เป็นผู้รับจ้าง
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน) ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 กาหนดให้
ทางานแล้วเสร็จภายในวันที่ 12 กันยายน 2558
ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง
ชื่อผู้ค้า/ผูร้ ับจ้าง/ที่ปรึกษา
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร
ประเภทสัญญา
เลขที่สัญญา
ลงวันที่
เลขคุมสัญญา
วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่

บริษท
ั กิมกลอรีอน
ิ เตอร ์แอสเซตส ์ กรุ ๊ป จำกัด
0205552021591
่
สัญญำจ ้ำงทัวไป
2/2557
26/12/2557
571205022856
27/12/2557

จานวนเงินตามสัญญา

4000000.00

สถานะสัญญา

ส่งงำนครบถ ้วน

จนถึง

12/09/2558

บาท

ระยะเวลาคงเหลือ

0

วัน

8. การส่งมอบงาน
บั ด นี้ ผู้ รั บ จ้ างได้ส่ ง งานงวดที่ 4 (งวดสุ ด ท้า ย) ตามหนั ง สื อ เลขที่ ก1136 ลงวัน ที่ 9
กันยายน 2558 ผู้ควบคุมงานได้แจ้งว่าผู้รับจ้างได้ทางานเสร็จถูกต้องตามสัญญาเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558
รายการ 1 : อาคารเรียน แบบ 105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน) จานวน 1 หลัง โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร”
งวดงาน

วันกาหนดส่งมอบ

วันที่ส่งมอบจริง สัมพันธ์งวดเงินงวดที่ เลขคุมการตรวจรับ

สถานะการดาเนินการ

งวดที่ 1

15/03/2558

25/02/2558

1

5803A1328878

ตรวจรับงานเรียบร้อย

งวดที่ 2

14/05/2558

22/05/2558

2

5805A1262858

ตรวจรับงานเรียบร้อย

งวดที่ 3

13/07/2558

16/07/2558

3

5807A1318232

ตรวจรับงานเรียบร้อย

งวดที่ 4

12/09/2558
11/09/2558
4
5809A1289014
ตรวจรับงานเรียบร้อย
หมายเหตุ : วันที่กาหนดส่งมอบงานสีแดง หมายถึง วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

รายละเอียดงวดเงิน : ประเภทการจ่ายเงิน จ่ายตามงวดเงินทีก
่ าหนด (การเบิกจ่าย : ผ่านGFMIS)

9. การตรวจรับงาน
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ ทาการตรวจรับมอบงานเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558
ปรากฏว่างานเสร็จถูกต้องตามงวดงานที่กาหนด ผลการตรวจรับพัสดุตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535
ประวัติการตรวจรับ
ครั้งที่

งวด
เลขคุมส่งมอบ
งานที่

เลขคุมตรวจรับ

วันที่ตรวจรับ
ตั้งแต่วันที่

จนถึงวันที่

สถานะดาเนินการ

1

1

5803D1400787 5803A1328878 27/02/2558 27/02/2558

ตรวจรับงานเรียบร้อย

2

2

5805D1312521 5805A1262858 26/05/2558 26/05/2558

ตรวจรับงานเรียบร้อย

3

3

5807D1377493 5807A1318232 23/07/2558 23/07/2558

ตรวจรับงานเรียบร้อย

4

4

5809D1346160 5809A1289014 12/09/2558 12/09/2558

ตรวจรับงานเรียบร้อย

10. ปัญหาอุปสรรค์ / การร้องเรียน
ไม่มีการร้องเรียน

หมายเหตุ

11. ภาพการดาเนินการ

12. สรุปผลการดาเนินงาน
การประกวดราคาจ้ า งก่ อ สร้ า งอาคารเรี ย นแบบ สปช.105/29 (ปรั บ ปรุ ง 2 ชั้ น 8
ห้องเรียน) จานวน 1 หลัง เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและพัสดุตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพั ส ดุ พ.ศ.2535 ไม่มี ก ารร้ อ งเรี ย นใดๆทั้ งสิ้ น ด าเนิ น งานแล้ ว เสร็จ ตามแผนปฎิ บั ติก ารจั ด ซื้อ จั ด จ้ า ง
ปีงบประมาณ 2558 คิดเป็นร้อยละ 100 ประหยัดงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 0.78

(ลงชื่อ)…………………………………………….
(นางสาววรารัตน์ ใจพลแสน)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

คาสั่ง
- ทราบ

(ลงชื่อ)……………………………………………….
( นายวันชัย ทันสมัย )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบึง“มนูญวิทยาคาร”
วันที่ 28 กันยายน 2558

