
 
 

ประกาศโรงเรียนพชิัยดาบหัก ๑ 
เร่ือง  สอบราคาจา้งปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานรื้อถอน หลังคา พื้นปูกระเบื้อง ทาสี ฝา โรงอาหาร พื้นปูกระเบื้อง 

อาคารเอนกประสงค์ พื้นปูกระเบื้อง ฝ้า ทาสี 

 

 ด้วยโรงเรียนพิชัยดาบหัก ๑ โดยได้รับมอบอ านาจจากจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/2526 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความ
ประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานรื้อถอน หลังคา พื้นปูกระเบื้อง ทาสี ฝา โรงอาหาร พื้นปู
กระเบื้อง อาคารเอนกประสงค์ พื้นปูกระเบื้อง ฝ้า ทาสี 
 

 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาคร้ังนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,540,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสน
สี่หมื่นบาทถ้วน) 
 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรบัจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกลา่ว  
 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
 5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเปน็ผู้ไม่แสดงบญัชีรายรบัรายจา่ย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ   
 6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจา้ง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 ก าหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่  20 มีนาคม พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2558 ไม่เว้น
วันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนพิชัยดาบหัก ๑ และก าหนดเปิดซอง    
สอบราคาในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนพิชัยดาบหัก ๑ 
 ผู้สนใจติดต่อของรับเอกสารสอบราคาได้ที่ โรงเรียนพิชัยดาบหัก ๑ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 
ถึงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ 
http://www.utdone.net หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 084-8162439      
ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  20  มีนาคม  พ.ศ.2558 
 

    (ลงช่ือ) .................................................... 
(ประภาส  แดงโชติ) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนพิชัยดาบหกั ๑ 
 

http://www.utdone.net/
http://www.gprocurement.go.th/


เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 01/2558 
การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานรื้อถอน หลังคา พื้นปูกระเบื้อง ทาสี ฝา โรงอาหาร พื้นปู

กระเบื้อง อาคารเอนกประสงค์ พื้นปูกระเบื้อง ฝ้า ทาสี 
ตามประกาศโรงเรียนพิชัยดาบหัก ๑ 

ลงวันที ่20 มีนาคม พ.ศ.2558 
 

  

 โรงเรียนพิชัยดาบหัก ๑ ต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน งานรื้อถอน หลังคา พ้ืนปูกระเบื้อง ทาสี ฝา โรงอาหาร พ้ืนปูกระเบื้อง อาคารเอนกประสงค์ พ้ืนปู
กระเบื้อง ฝ้า ทาสี ณ โรงเรียนพิชัยดาบหัก ๑ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
 1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
 1.2 แบบใบเสนอราคา 
 1.3 แบบบัญชีรายการก่อสร้าง (แบบสรุปบัญชีการประมาณราคา) 
 1.4 แบบสัญญาจ้าง 
 1.5 แบบหนังสือค้ าประกันสัญญา (หลักประกันสัญญา) 
 1.6 บทนิยาม 
  (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 1.7 แบบบัญชีเอกสาร 
  (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
  (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 1.8 บัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจควบคุม 
 1.9 บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 1.10 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 1.11 แบบหนังสือมอบอ านาจ 
 1.12 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีการค านวณท่ีใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 
 1.13 รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ 
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง 
 2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ ได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
 2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา 
หรือไม่เป็นผู้กระท าการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 
 2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย            
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 



 2.5   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง 
 2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
3. หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไว้นอกซอง      
ใบเสนอราคา เป็น 2 ส่วน คือ 
 3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
   (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ             
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (ข )  บริษัทจ ากัดหรือ  บริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ ยื่ นส า เนาหนั งสื อรับรองการ                   
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้น   
รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้
เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส านาถูกต้อง 
  (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการ
เข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย 
ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 
  (4) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมทั้งส าเนาถูกต้อง
ส าหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้า จะต้องมีส าเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมด ที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.7 (1) 
 3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
  (1) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  (2) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้เสนอหลักฐานการมีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้าง เช่น ส าเนา 
ใบเสร็จรับเงินที่ได้รับเงินค่าก่อสร้าง ส าเนาหนังสือสัญญาจ้างหรือหนังสือรับรอง ส าเนาหนังสือรับรองผลงาน   
ก่อสร้างของผู้รับจ้าง 
  (3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมด ที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.7 (2) 
 ผู้เสนอราคาต้องรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ 



4. การเสนอราคา 
 4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
 4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้าง (แบบสรุปบัญชีการ
ประมาณราคา) ตามข้อ 1.3 ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรง ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วยให้
ครบถ้วน โดยยื่นรวมในซองใบเสนอราคา 
 ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือ
ราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือ เป็นส าคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 
 ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาจ้าง 
 4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียดให้ถี่ถ้วนและ
เข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
 4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคา รวมทั้งบัญชีรายการก่อสร้าง (แบบสรุปบัญชีการ
ประมาณราคา) ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบุไว้       
ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2558” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา       
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.            
ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนพิชัยดาบหัก ๑ 
 เมื่อพ้นก าหนดยื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็น
ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า    
ผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ    
เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และโรงเรียนจะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯจะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้
ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
 ผู้ เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้ เสนอราคาที่มี             
ผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ   



ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวง ให้ถือเป็นที่สุด 
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการ   
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนพิชัยดาบหัก ๑ ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา   
15.30 น. เป็นต้นไป 
 การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคาเว้นแต่
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและในกรณีที่
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง ใบเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได ้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงเรียน จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
 5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคา
ของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น 
 5.3 โรงเรียน สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน การรับ
เอกสารสอบราคาของโรงเรียน 
  (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง อย่างใด 
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
  (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ หรือ
มีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
  (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้ เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ                
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
 5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญาคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือโรงเรียนมี
สิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ โรงเรียน     
มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
 5.5 โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ 
และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การสอบ
ราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่า
การตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิก
การสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมี
เหตุที่เชื่อถือได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่ อบุคคลธรรมดา  
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 



 ในกรณีที่ผู้ เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือโรงเรียนจะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า  
ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ โรงเรียนมีสิทธิที่
จะไม่รับราคาของบผู้เสนอราคารายนั้น 
 5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน   
ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ 1.6 โรงเรียน มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว ออกจากประกาศ
รายชื่อตามข้อ 4.5 และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ ได้       
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได ้
6. การท าสัญญาจ้าง 
 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ 1.4 กับโรงเรียน ภายใน    
7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้าง
ที่สอบราคาได้ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 6.1 เงินสด 
 6.2 เช็ค ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกินวัน
ท าการของทางราชการ และจะต้องเป็นเช็คท่ีผู้รับเงินไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน 
 6.3 หนงัสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ ในข้อ 1.5 
 6.4 หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.5 
 6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
7. ค่าจ้างและการจ้างเงิน 
 โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งจ่ายออกเป็น 2 งวด ดังนี้ 
 งวดที่ 1 เป็นเงินในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานซ่อมแซม อาคารเรียน  
ป.1 ฉ017 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
 งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้ว
เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
 
 



8. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 15 จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุ ในข้อ 1.4 
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า  2 ปี       
นับถัดจากวันที่ผู้จ้างได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิม ภายใน 7 วัน    
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
 10.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2558 งบลงทุน 
 การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ โรงเรียนได้รับอนุมัติเงินประจ างวด หรือได้รับอนุมัติให้ใช้
เงินเพ่ิมเติม หรือสมทบ หรือได้รับอนุมัติให้ใช้เงินบ ารุงการศึกษา หรือได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายแล้วเท่านั้น 
 10.2 เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามที่สอบราคาจ้าง
แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดย ทางเรือใน
เส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด 
ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
  (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อส านักงานคณะกรรมการ  
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่      
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
  (2) จัดการให้สิ่งของที่ดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ให้
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือ  เป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3)  ในกรณีที่ ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย                   
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
 10.3 ผู้ เสนอราคาซึ่ ง โรงเรียนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา  หรือข้อตกลงภายในเวลา                
ที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 โรงเรียนอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้ง         
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 10.4 โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็น
ของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
11. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
 การปรับราคาค่าก่อสร้าง จะน ามาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลง  หรือเพ่ิมขึ้นตามเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณท่ีระบุไว้ในเอกสาร ข้อ 1.12 
 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายระยะเวลาที่โรงเรียนได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารข้อ 1.12 
 



12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนด
ไว้โดยเคร่งครัด 
13. เอกสารแนบท้ายประกาศถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาฉบับนี้ 
 
 
         โรงเรียนพิชัยดาบหัก ๑ 
     20 มีนาคม พ.ศ.2558 



แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1 
 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร 
 

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานรื้อถอน หลังคา พื้นปูกระเบื้อง ทาสี ฝา โรงอาหาร 
                                พ้ืนปูกระเบื้อง อาคารเอนกประสงค์ พื้นปูกระเบื้อง ฝ้า ทาสี 
สถานทีก่่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม  โรงเรียนพิชัยดาบหัก ๑ 
แบบเลขที่  - 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนพิชัยดาบหกั ๑ ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

แบบ ปร.4 ที่แนบ  มีจ านวน      4      แผ่น 
ค านวณราคากลาง เมื่อวันที่  20  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2558 
 

           หน่วย : บาท 

ล าดับที่ รายการ ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ 

1 กลุ่มงาน/หน่วยงาน โรงเรียนพิชัยดาบหัก ๑ 1,540,000.00   

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1    

     

      

        

        

        

 
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง 1,540,000.00 

 สรุป ราคากลาง   

 (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 

 
 

ลงชื่อ .................................................... 
     (นางบังอร  สว่างภักดิ์) 

      ประธานก าหนดราคากลาง 
 
 ลงชื่อ ............................................  ลงชื่อ .............................................. 
          (นายสิทธิพงษ์  ค าไท้ย)         (นายทวีพงษ์  กาทอง) 

  กรรมการก าหนดราคากลาง     กรรมการก าหนดราคากลาง



แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/4 
กลุ่มงาน/งาน  โรงเรียนพิชัยดาบหัก ๑ 
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานรือ้ถอน หลังคา พื้นปูกระเบื้อง ทาสี ฝา โรงอาหาร พื้นปูกระเบื้อง อาคารเอนกประสงค์ พืน้ปูกระเบื้อง ฝ้า ทาสี 
สถานที่ก่อสร้าง/ปรบัปรุงซ่อมแซม  โรงเรียนพิชัยดาบหัก ๑ 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  โรงเรียนพิชัยดาบหัก ๑  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
ค านวณราคาโดย  นายสิทธิพงษ์  ค าไท้ย  เมื่อวันที่  20  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2558 

หน่วย : บาท 

ล ำดับ
ที ่

รำยกำร จ ำนวน หน่วย 
ค่ำวัสดุ   ค่ำแรง   ค่ำวัสดุและ หมำยเหตุ 

รำคำวัสดุ เป็นเงิน ค่ำแรงงำน เป็นเงิน ค่ำแรงงำน   
 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานรื้อถอน หลังคา          
 พื้นปูกระเบื้อง ทาสี ฝา โรงอาหาร พื้นปูกระเบื้อง          
 อาคารเอนกประสงค ์พื้นปูกระเบื้อง ฝ้า ทาสี         

 1. อำคำรเรียน ป.1 ฉ017                 
1.1 รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา 476.47 ตร.ม.     5.00 2,382.35 2,382.35   
1.2 รื้อถอนโครงหลังคาไม ้ 476.47 ตร.ม.     12.50 5,955.88 5,955.88   
1.3 รื้อถอนฝ้าเพดาน   447.27 ตร.ม.     20.00 8,945.40 8,945.40   
1.4 รื้อถอนฝาไม้พร้อมคร่าว 301.31 ตร.ม.     15.00 4,519.65 4,519.65   
1.6 เสาไม้เนื้อแข็ง 6"x6" ยาว 3.50 เมตร 4.00 ต้น 3,600.00 14,400.00     14,400.00   
1.7 อะเสไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 8" 32.92 ลบ.ฟ. 830.00 27,323.60     27,323.60   
1.8 จันทันไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 6" 76.26 ลบ.ฟ. 830.00 63,295.80     63,295.80   
1.9 แปไม้เนื้อแข็ง  1 1/2" x 3" 57.78 ลบ.ฟ. 545.00 31,490.10     31,490.10   

 
ลงช่ือ .................................................... 

       (นางบังอร  สว่างภักดิ์) 
           ประธานก าหนดราคากลาง 
     ลงช่ือ ............................................     ลงช่ือ .............................................. 
              (นายสิทธิพงษ์  ค าไท้ย)                          (นายทวีพงษ์  กาทอง) 
            กรรมการก าหนดราคากลาง                      กรรมการก าหนดราคากลาง 



 
แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/4 

หน่วย : บาท 

ล ำดับ
ที ่

รำยกำร จ ำนวน หน่วย 
ค่ำวัสดุ   ค่ำแรง   ค่ำวัสดุและ หมำยเหตุ 

รำคำวัสดุ เป็นเงิน ค่ำแรงงำน เป็นเงิน ค่ำแรงงำน   
1.10 ติดตั้งโครงหลังคาไม ้   476.47 ตร.ม.     70.00 33,352.90 33,352.90   
1.11 กระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20 ม.หนา 5 มม(สีระบภุายหลัง)  1,049.00  แผ่น 48.60 50,981.40     50,981.40   
1.12 ขอยึดกระเบื้องลอนคู ่  1,049.00  อัน 3.74 3,923.26     3,923.26   
1.13 ครอบสันกระเบื้องลอนคู ่ 118.00 แผ่น 55.61 6,561.98     6,561.98   
1.15 ค่าแรงมุงหลังคา   476.47 ตร.ม.     31.00 14,770.57 14,770.57   
1.16 ผ2   230.30 ตร.ม. 246.00 56,653.80 69.00 15,890.70 72,544.50   
1.17 ผ3   71.08 ตร.ม. 113.00 8,032.04 69.00 4,904.52 12,936.56   
1.18 ฝ้าเดานไฟเบอร์ซีเมนต์ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี 447.27 ตร.ม. 235.00 105,108.45 75.00 33,545.25 138,653.70   
1.19 เชิงชายไม้สังเคราะห์ 8 นิ้ว หนา16 มม.(ยาว 3 เมตร) 53.00 แผ่น 220.00 11,660.00 34.50 1,828.50 13,488.50   
1.20 ปิดลอนไม้สังเคราะห์ 6 นิ้ว หนา 8 มม.(ยาว 3 เมตร) 53.00 แผ่น 66.00 3,498.00 34.50 1,828.50 5,326.50   
1.21 สีอะครลีิค(ก่ึงเงา)   307.43 ตร.ม. 45.19 13,892.76 30.00 9,222.90 23,115.66   
1.22 สีน้้ามัน   541.00 ตร.ม. 39.00 21,099.00 38.00 20,558.00 41,657.00   
1.23 ปูกระเบื้อง 12"x12" ผิวมัน 297.00 ตร.ม. 327.00 97,119.00 125.00 37,125.00 134,244.00   
1.24 ปูกระเบื้อง 12"x12" ผิวด้าน 188.67 ตร.ม. 327.00 61,695.09 125.00 23,583.75 85,278.84   

  รวมวัสดุ + ค่ำแรง (ข้อ1) 795,148.15   
 

ลงช่ือ .................................................... 
       (นางบังอร  สว่างภักดิ์) 

         ประธานก าหนดราคากลาง 
     ลงช่ือ ............................................     ลงช่ือ .............................................. 
              (นายสิทธิพงษ์  ค าไท้ย)                          (นายทวีพงษ์  กาทอง) 
            กรรมการก าหนดราคากลาง                      กรรมการก าหนดราคากลาง 
 



 
แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/4 

หน่วย : บาท 

ล ำดับ
ที ่

รำยกำร จ ำนวน หน่วย 
ค่ำวัสดุ   ค่ำแรง   ค่ำวัสดุและ หมำยเหตุ 

รำคำวัสดุ เป็นเงิน ค่ำแรงงำน เป็นเงิน ค่ำแรงงำน   

 2. โรงอำหำร                   
2.1 งานรื้อถอนพ้ืนคอนกรีต 207.00 ตร.ม.     40.00 8,280.00 8,280.00   

2.2 งานคอนกรีต ST240 20.10 ลบ.ม. 1,766.36 35,503.84 391.00 7,859.10 43,362.94   
2.3 wire mesh 4 มม.@ 0.20ม.# 207.00 ตร.ม. 31.31 6,481.17 5.00 1,035.00 7,516.17   

2.4 ทรายหยาบรองพื้น 12.56 ลบ.ม. 373.83 4,695.30 99.00 1,243.44 5,938.74   
2.5 ปูกระเบื้อง 12"x12" ผิวมัน 147.00 ตร.ม. 327.00 48,069.00 125.00 18,375.00 66,444.00   
2.6 ปูกระเบื้อง 12"x12" ผิวด้าน 54.00 ตร.ม. 327.00 17,658.00 125.00 6,750.00 24,408.00   
  รวมวัสดุ + ค่ำแรง (ข้อ2) 155,949.85   

 3. อำคำรเรียนแบบ สปช.102/26                 
3.1 ปรับแต่งบานประตูพร้อมติดตั้ง 10.80 ตร.ม.     75.00 810.00 810.00   
3.2 ปูกระเบื้อง 12"x12" ผิวมัน 202.50 ตร.ม. 327.00 66,217.50 125.00 25,312.50 91,530.00   
3.3 ปูกระเบื้อง 12"x12" ผิวด้าน 48.00 ตร.ม. 327.00 15,696.00 125.00 6,000.00 21,696.00   

  รวมวัสดุ + ค่ำแรง (ข้อ3) 114,036.00   
 

ลงช่ือ .................................................... 
       (นางบังอร  สว่างภักดิ์) 

         ประธานก าหนดราคากลาง 
     ลงช่ือ ............................................     ลงช่ือ .............................................. 
              (นายสิทธิพงษ์  ค าไท้ย)                          (นายทวีพงษ์  กาทอง) 
            กรรมการก าหนดราคากลาง                      กรรมการก าหนดราคากลาง 
 
 
 



 
 

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/4 
หน่วย : บาท 

ล ำดับ
ที ่

รำยกำร จ ำนวน หน่วย 
ค่ำวัสดุ   ค่ำแรง   ค่ำวัสดุและ หมำยเหตุ 

รำคำวัสดุ เป็นเงิน ค่ำแรงงำน เป็นเงิน ค่ำแรงงำน   
4. อำคำรอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26                 
4.1 ปูกระเบื้อง 12"x12" ผิวมัน 198.38 ตร.ม. 327.00 64,870.26 125.00 24,797.50 89,667.76   
4.2 ปูกระเบื้อง 12"x12" ผิวด้าน 64.00 ตร.ม. 327.00 20,928.00 125.00 8,000.00 28,928.00   
4.3 สีอะครลีิค(ก่ึงเงา)   342.30 ตร.ม. 45.19 15,468.54 30.00 10,269.00 25,737.54   
4.4 สีน้้ามัน   27.97 ลบ.ม. 39.00 1,090.83 38.00 1,062.86 2,153.69   
  รวมวัสดุ + ค่ำแรง (ข้อ4) 146,486.99   

                                                                                                      รวมรำคำวัสดุ + ค่ำแรง (ข้อ1+ข้อ2+ข้อ3+ข้อ4) 1,211,620.98   
ค่าใช้จ่ายในรูป Factor F 1.2726  
รวมค่าด าเนินการทั้งสิ้น 1,541,908.86  

ยอดสุทธิ 1,540,000.00  
 
 

ลงช่ือ .................................................... 
       (นางบังอร  สว่างภักดิ์) 

         ประธานก าหนดราคากลาง 
     ลงช่ือ ............................................     ลงช่ือ .............................................. 
              (นายสิทธิพงษ์  ค าไท้ย)                          (นายทวีพงษ์  กาทอง) 
            กรรมการก าหนดราคากลาง                      กรรมการก าหนดราคากลาง 
 
 


