
 

 
 
 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  
เลขที่ ๑/๒๕๖๑ 

การจ้างก่อสร้างโรงอาหาร  ๕๐๐ ที่น่ัง  
ตามประกาศ  โรงเรียนบ้านคาวิทยา 

ลงวันที่  ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
----------------------------------------- 

โรงเรียนบ้านคาวิทยา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โรงอาหาร ๕๐๐ ที่นั่ง  ณ  โรงเรียนบ้านคาวิทยา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะน า                
และข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 

 ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑.๓ สัญญาจ้างทั่วไป 
 ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 
  (๑) หลักประกันการเสนอราคา  
  (๒) หลักประกันสัญญา 
 ๑.๕ สูตรการปรับราคา 
 ๑.๖ บทนิยาม 
  (๑) ผู้ทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
 ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
  (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 ๑.๘ รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)  

 ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ  
  ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
  ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
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  ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่ วยงานของรัฐ 
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ 
ที่รั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลาง   
  ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  ๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่  โรงเรียน  
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง             
เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง            
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง                     
กับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ โรงเรียน เชื่อถือ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” 
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
 (๒) กรณี ที่ กิ จ กา ร ร่ ว มค้ า ไ ม่ ไ ด้ จ ดทะ เบี ยน เป็ นนิ ติ บุ คคล ใหม่  นิ ติ บุ คคลแต่ ล ะ 
นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่  
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด  
รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อม
การยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้
ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ียื่นเสนอราคาได้ 
  ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
  ๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
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 ๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด  
 ๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด  

 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
 (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้าม)ี พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น 
รายใหญ ่(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
 (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
 (๔) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
  (๔.๑) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้าม)ี 

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)  

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ 
(๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
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 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
  (๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือ 
มอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น  
 (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
  (๓) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
 (๔) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
 (๕) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
  (๕.๑) ใบแจ้งปริมาณงาน(BOQ) 
  (๕.๒) ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป (ยังไมห่มดอายุ) 
 (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)  

  ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)  

 ๔. การเสนอราคา 
  ๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ 
โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
 ๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ 
พร้อมจัดท าใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ 
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในก าหนด
ยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได ้
 ๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๒๔๐วัน  
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก โรงเรียน ให้เริ่มท างาน 



- ๕ - 
 

 ๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้ งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ 
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔ .๕  ผู้ ยื่ นข้อ เสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจ้ างภาครั ฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ 
และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
 ๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) 
เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ โรงเรียน  ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนตาม
ข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ 
รายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอ  
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะ 
ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม                 
ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ ยื่นข้อเสนอ และโรงเรียน 
จะพิ จ า รณาลง โทษ ผู้ ยื่ นข้ อ เ สนอดั ง กล่ า ว เป็ นผู้ ทิ้ ง ง าน  เ ว้ นแต่ โ ร ง เ รี ยน  จะพิ จ า รณา เ ห็น ว่ า 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 
ของโรงเรียน 
 ๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๒) ราคาที่ เสนอจะต้องเป็นราคาที่ รวมภาษีมูลค่า เพิ่ม  และภาษี อ่ืนๆ (ถ้ามี )  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
  (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา  
ที่ก าหนด 
  (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
  (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  
 

http://www.gprocurement.go.th/
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 ๕.  หลักประกันการเสนอราคา  

 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้   จ านวน ๓๓๗,๖๘๕.๐๐ บาท                  
(สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)  
 ๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ  
 ๕.๒  หนั ง สื อค้ า ป ระกั น อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ของธนาคา รภาย ในประ เทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 ๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมใ ห้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ 
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ 
ค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้โรงเรียน  ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๖๑  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น. 
ถึง ๑๖.๓๐ น.  
 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้ 
 (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าว               
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
 (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา
ร่วมค้าก าหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
 ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
  หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ โรงเรียนจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้ าประกันภายใน               
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ โรงเรียนได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว  
เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ 
ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่า            
ในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
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 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  ๖.๑ การพิ จารณาผลการยื่ นข้ อเสนอประกวดราคา อิ เล็ กทรอนิกส์ ครั้ งนี้  โ ร ง เ รี ยน 
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
       ๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 

    กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอโรงเรียนจะพิจารณาจาก ราคารวม 

  ๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ จ ะ ไม่ รั บพิ จ า รณา ข้ อ เ สนอของผู้ ยื่ น ข้ อ เ สนอรายนั้ น  เ ว้ น แ ต่ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน 
หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่  โรงเรียนบ้านคาวิทยา ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรน              
การตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
 ๖.๔ โรงเรียน  สงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ ยื่ นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน  
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ โรงเรียน 
  (๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

  (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
 ๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ โรงเรียนมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ โรงเรียน มีสิทธิ
ที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

 ๖.๖ โรงเรียน ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด 
ก็ ไ ด้  และอาจพิ จ า รณา เลื อกจ้ า ง ในจ า นวน  หรื อขนาด  หรื อ เฉพาะร ายการหนึ่ ง ร ายการ ใด  
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา                   
ทั้ งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ โรงเรียน เป็นเด็ดขาด 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรียน จะพิจารณายกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก                
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ 
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
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  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียน
จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินงานตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ โรงเรียน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ
หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหาย
ใดๆ จากโรงเรียน 

  ๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา โรงเรียน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์              
หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

 ๗. การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับโรงเรียน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕  ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้โรงเรียน ยึดถือไว้
ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
 ๗.๑ เงินสด 
 ๗.๒ เช็คหรือดราฟทท์ี่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ  
  ๗.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
  ๗.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้รับอนุญาต                   
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ 
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
  ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
   โรงเรียน  จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษี อ่ืนๆ และค่าใช้จ่าย              
ทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน ๖ งวด ดังนี้ 
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 งวดที่  ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบัติงาน                          
เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการปรับพื้นที่ ตอกเสาเข็ม เทฐานราก เทคานคอดิน และเทพื้น ค.ส.ล. ห้องน้ า แล้วเสร็จทั้งหมด                
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน  
 งวดที่  ๒  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน                        
เมื่อผู้รับจ้างเทคคอนกรีตโครงสร้างเสา ค.ส.ล. คานหลังคา ตามแบบรูปรายการ วางพื้นส าเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีต               
ทับหน้าแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน 
 งวดที่  ๓ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบัติงาน                             
เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาเหล็กเคลือบสังกะสีและส่วนของหลังคา แล้วเสร็จตามแบบรูปทั้งหมด 
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน 
 งวดที่ ๔ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างท าการ 
เทคอนกรีตเคาน์เตอร์ขายอาหารและพื้น GS ก่อ-ฉาบผนัง เสา คาน (ยกเว้นกรุกระเบื้องผนังและปูกระเบื้องพื้น) ติดตั้ง
วงกบประตู-หน้าต่าง ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในเสร็จทั้งหมด พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเดินสายจากการไฟฟ้า ติดตั้ง                     
ถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปตามแบบรูปก าหนดเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน 
 งวดที่ ๕ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างท าการ
กรุกระเบื้องผนัง  ปูกระเบื้องพื้น และเคาน์เตอร์ขายอาหาร ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง ติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ                 
ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
 งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

 ๙. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง              
เป็นหนังสือจะก าหนด ดังนี้ 
 ๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้ อ่ืนท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต          
จากโรงเรียนจะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วง
นั้น 
 ๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะก าหนดค่าปรับ            
เป็นรายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐  ของราคางานจ้าง 

 ๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ ช น ะ ก า ร ป ร ะ ก ว ด ร า ค า อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ซึ่ ง ไ ด้ ท า สั ญ ญ า จ้ า ง ต า ม แ บ บ 
ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง                 
ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่โรงเรียน ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
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 ๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
   ๑๑.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ โรงเรียน ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                  ๑๑.๒  เมื่อ โรงเรียน ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู ้ร ับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ ่งของมาเพื ่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้             
ตามที ่ร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู ้ยื ่นข้อเสนอซึ ่งเป็นผู ้ร ับจ้างจะต้องปฏิบัติ                 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
 (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน 
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
  ๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง โรงเรียน ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗  โรงเรียน จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง                     
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
  ๑๑.๔ โรงเรียน สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้าม)ี  
 ๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้ง
กันผู้ ยื่ นข้อ เสนอจะต้องปฏิบัติ ตามค า วินิ จฉั ยของ โรง เรี ยน  ค า วินิ จฉั ยดั งกล่ า ว ใ ห้ถือ เป็ นที่ สุ ด                              
และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 
 ๑๑.๖ โรงเรียน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากโรงเรียนไม่ได้  
  (๑) โรงเรียน ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะท าการจัดจ้างครั้งนีต้่อไป 
  (๒) มีการกระท าที่ เข้ าลักษณะผู้ ยื่ นข้อเสนอที่ ชนะการจัดจ้ า งหรือที่ ได้ รับ 
การคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดใน
การเสนอราคา 
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  (๓) การท าการจัดจ้างครั้ งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่  โรงเรียน                    
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
  (๔) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 ๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

 การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณี                 
ทีค่่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้ 
 ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่โรงเรียน ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕ 

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 โรงเรียน สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก

ให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ  
 ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ

หรือท าสัญญากับโรงเรียนบ้านคาวิทยา ไว้ชั่วคราว 
 
 
 

โรงเรียนบ้านคาวิทยา 
๑๓ ธันวาคม  ๒๕๖๐ 



 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านคาวิทยา 
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ๕๐๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

-------------------------------------- 
 โรงเรียนบ้านคาวิทยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ๕๐๐ ที่นั่ง ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 
๖,๗๓๖,๖๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) 

 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
  ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
  ๘ .  ไม่ เ ป็ นผู้ มี ผลประโยชน์ ร่ ว มกั นกั บผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอราย อ่ืนที่ เ ข้ า ยื่ น ข้ อ เส นอ ให้ แก่               
โรงเรียนบ้านคาวิทยา  ณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ  
หรือหน่วยงานเอกชนที ่โรงเรียนบ้านคาวิทยา เชื่อถือ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” 
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ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
 (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล 
ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่   
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด  
รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อม
การยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้
ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ 
  ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
  ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
             ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด  
   ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
   ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
ในวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. 
  ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
  ผู้ ส น ใ จ ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  www.bankhawittaya.ac.th ห รื อ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๗๒๑๐๑๑ ในวันและเวลาราชการ 

 

    ประกาศ ณ วันที่  ๑๓  เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

             (นางสาวสายฝน  ภานมุาศ) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา 

 
 

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) ในระบบ 
e-GP ไดต้ั้งแต่วนัท่ีขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 
 



แบบ ปร.6         

งานก่อสรา้ง โรงอาหารขนาดกลาง  500  ที่น่ัง
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านคาวิทยา   ต าบลบ้านคา   อ าเภอบ้านคา   จังหวัดราชบุรี  สพม .เขต 8

ประมาณราคาเมื่อวันที่     4   พฤศจิกายน  2556                                                       ปรับราคาเมื่อวันที่   30  พฤศจิกายน  2560

ค่าก่อสรา้ง

หน่วย:บาท

สรปุ

1 ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง 6,072,600.00 -

2 ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ 664,000.00 -

3 ส่วนที่ 3 ค่าใชจ่้ายพิเศษตามข้อก าหนด และค่าใชจ่้ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี - -

รวมค่าก่อสรา้งเป็นเงินทัง้สิ้น 6,736,600.00

(หกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ                                                                             ประธานกรรมการ

                             (นายนพดล  สันธิศิริ )

ลงชื่อ                                                        กรรมการ

                            (นายวิชยั   เสลาหอม)

ลงชื่อ                                                        กรรมการและเลขานุการ

                                (นายอรัญ   ใยบัว)

สรปุราคาค่างานก่อสรา้งอาคารทั้งหมด

ล าดับที่ หมายเหตุรายการ

สรปุ

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F ทัง้หมด                                              จ านวน  19  แผ่น



                        แบบ     ปร .5(ก)

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F ทัง้หมด                                              จ านวน  19  แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่     4   พฤศจิกายน  2556                                                       ปรับราคาเมื่อวันที่   30 พฤศจิกายน  2560

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

หน่วย : บาท หน่วย : บาท

1 สว่นที่ 1 ค่างานต้นทุน 4,785,398.06 1.2690 6,072,670.14

เง่ือนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย                        0.00%       

เงินประกันผลงานหัก               0.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้                            7.00%       

VAT                                         7.00%

6,072,670.14

ยอดสทุธิ 6,072,600.00

ขนาดหรือเน้ือที่อาคาร                      723 ตารางเมตร

เฉลี่ยค่าประมาณราคา                        8,399

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

สรปุค่าก่อสรา้ง

บาท/ตารางเมตร

                           (นายอรัญ   ใยบัว)

หมายเหตุล าดับที่ รายการ FACTOR F

งานก่อสรา้ง โรงอาหารขนาดกลาง  500  ที่น่ัง
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านคาวิทยา   ต าบลบ้านคา   อ าเภอบ้านคา   จังหวัดราชบุรี  สพม .เขต 8

รวมค่าก่อสร้าง

                             (นายนพดล  สันธิศิริ )

                            (นายวิชยั   เสลาหอม)

                                     (หกล้านเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)                                                                                                   ยอดสทุธิ



รวมค่าวัสดุ

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทนุ

กลุ่มงานที่ 1

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 2,428,148.25 610,468.31 3,038,616.56

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 1,177,748.00 339,108.50 1,516,856.50

3 งานระบบสขุาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย รวม 123,950.00 8,615.00 132,565.00

4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร รวม 80,360.00 17,000.00 97,360.00

5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ รวม -                    -                     -                      

6 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน รวม -                    -                     -                      

7 งานระบบเคร่ืองกลและระบบพิเศษอ่ืน ๆ รวม -                    -                     -                      

รวมค่างานกลุ่มที่ 1 3,810,206.25 975,191.81 4,785,398.06

กลุ่มที่งาน 2

1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งท า รวม -                    -                     -                      

2 งานตกแต่งภายในอาคาร รวม -                    -                     -                      

รวมค่างานกลุ่มที่ 2 -                    -                     -                      

กลุ่มงานที่ 3

1 งานภูมทิศัน์ รวม -                    -                     -                      

2 งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอ่ืน ๆ รวม -                    -                     -                      

รวมค่างานกลุ่มที่ 3

3,810,206.25 975,191.81 4,785,398.06รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด

ค่าแรงงาน

                                                                  สรปุรายการปรมิาณงานและราคา                                                     แบบ ปร.4 (ก)         

สถานทีก่่อสรา้ง   โรงเรยีนบ้านคาวิทยา    ต าบลบ้านคา   อ าเภอบ้านคา   จังหวัดราชบุร ี สพม.  เขต.8
ประมาณราคาเมื่อวันที่   4    พฤศจิกายน   2556

ล าดับที่ รายการ
วัสดุ

จ านวน หน่วย หมายเหตุ

งานก่อสรา้ง   โรงอาหารขนาดกลาง 500  ที่นั่ง

ประมาณราคาโดย  คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

ปรับราคาเมื่อวันที่     30  พฤศจิกายน  2560ปรับราคาโดย   คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

แผ่นที่  1/13



รวมค่าวัสดุ
ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทนุ(ค านวณในราคาทนุ)
กลุ่มงานที่ 1

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม
1.1  งานดิน หิน ทราย และฐานราก
       - ดินถม 290 ลบ.ม. 315.00 91,350.00 99.00 28,710.00 120,060.00
       - ขุดดินฐานรากและถมคืน(แรงคน) 30 ลบ.ม. -                  0.00 125.00 3,750.00 3,750.00
       - ทรายหยาบรองกันฐานราก 2 ลบ.ม. 360.00 720.00 91.00 182.00 902.00
       - คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก 1:3:5 1 ลบ.ม. 1,400.00 1,400.00 398.00 398.00 1,798.00
       - ทรายถมปรับระดับ 10 ลบ.ม. 320.00 3,200.00 99.00 990.00 4,190.00

รวมงานข้อ 1.1 96,670.00 34,030.00 130,700.00
1.2 งานตอกเสาเข็ม
      -  เสาเข็ม ค.ส.ล สี่เหลี่ยมตัน 
ขนาด 0.22 × 0.22 × 21.00 ม. 40 ต้น 6,800.00 272,000.00 1,430.00 57,200.00 329,200.00

      -  ค่าสกัดหัวเสาเข็ม 40 ต้น -                  0.00 200.00 8,000.00 8,000.00
     -  ค่าทดสอบดิน วิธี BORING TEST 2 จุด 13,500.00 27,000.00 -                     0.00 27,000.00

รวมงานข้อ 1.2 299,000.00 65,200.00 364,200.00
1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต
    - ไม้แบบทั่วไป 1,000 ลบ.ฟ. 400.00 400,000.00 -                     0.00 400,000.00
    - ไม้คร่าว 375 ลบ.ฟ. 400.00 150,000.00 -                     0.00 150,000.00
    -  ไม้ค้ ายัน 152 ต้น 28.00 4,256.00 -                     0.00 4,256.00
    -  ตะปูขนาดต่าง ๆ 312 กก. 30.00 9,360.00 -                     0.00 9,360.00
    -  ค่าแรงไม้แบบ 1,250 ตร.ม. -                  -                    133.00 166,250.00 166,250.00

รวมงานข้อ 1.3 563,616.00 166,250.00 729,866.00

สถานทีก่่อสรา้ง   โรงเรยีนบ้านคาวิทยา    ต าบลบ้านคา   อ าเภอบ้านคา   จังหวัดราชบุร ี สพม.  เขต.8
งานก่อสรา้ง โรงอาหารขนาดกลาง  500  ที่นั่ง

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
วัสดุ ค่าแรงงาน

 แบบ ปร.4 (ก)

หมายเหตุ

                                                              รายการปรมิาณงานและราคา                                                                                     

แผ่นที่  2/13



รวมค่าวัสดุ
ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

1.4  งานคอนกรีตโครงสร้าง

    -  คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 160 ลบ.ม. 2,259.00 361,440.00 391.00 62,560.00 424,000.00

รวมงานข้อ 1.4 361,440.00 62,560.00 424,000.00

1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต

    -  เหล็กกลม  SR 24 Ø 6 มม. 1.64 ตัน 22,110.00 36,260.40 3,401.00 5,577.64 41,838.04

    -  เหล็กกลม  SR 24 Ø 9 มม. 1.50 ตัน 21,220.00 31,830.00 3,401.00 5,101.50 36,931.50

    -  เหล็กข้ออ้อย  SD 40 Ø 12 มม. 1.10 ตัน 20,766.00 22,842.60 3,401.00 3,741.10 26,583.70

    -  เหล็กข้ออ้อย  SD 40  Ø 16 มม. 5.35 ตัน 20,575.00 110,076.25 3,401.00 18,195.35 128,271.60

    -  เหล็กข้ออ้อย  SD 40 Ø 20 มม. 2.30 ตัน 20,575.00 47,322.50 3,401.00 7,822.30 55,144.80

    -  เหล็กข้ออ้อย  SD 40 Ø 25 มม. 2.42 ตัน 20,575.00 49,791.50 3,401.00 8,230.42 58,021.92

   - ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18) 429 กก. 30.00 12,870.00 -                     0.00 12,870.00

รวมงานข้อ 1.5 310,993.25 48,668.31 359,661.56

1.6  งานพ้ืนส าเร็จรูป

   - พ้ืนส าเร็จรูปรับน้ าหนักปลอดภัย 300 กก./ตร.ม. 728 ตร.ม. 235.00 171,080.00 25.00 18,200.00 189,280.00

   - คอนกรีตทับหน้าพ้ืนส าเร็จรูป หนา 5 ซม. 728 ตร.ม. 84.00 61,152.00 20.00 14,560.00 75,712.00

   - เหล็กตะแกรงWIRE  MESH Ø 4 มม.@ 0.25# 728 ตร.ม. 26.00 18,928.00 5.00 3,640.00 22,568.00

   - เหล็กตะแกรงWIRE  MESH Ø 4 มม.@ 0.20# 119 ตร.ม. 31.00 3,689.00 5.00 595.00 4,284.00

รวมงานข้อ 1.6 254,849.00 36,995.00 291,844.00

งานก่อสรา้ง โรงอาหารขนาดกลาง 500  ที่นั่ง

สถานทีก่่อสรา้ง   โรงเรยีนบ้านคาวิทยา    ต าบลบ้านคา   อ าเภอบ้านคา   จังหวัดราชบุร ี สพม.  เขต.8

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
วัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

                                                                                                                                   บัญชีปรมิาณงานและราคา                                                                                                                                                                    แบบ ปร.4 (ก) 

แผ่นที่  3/13



รวมค่าวัสดุ
ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

1.7  งานโครงหลังคาเหล็ก
    -  เหล็กท่อกลมกลวง Ø 100 มม.  หนา 4.5  มม. 43 ท่อน 1,765.00 75,895.00 560.00 24,080.00 99,975.00
    -  เหล็กท่อกลมกลวง Ø 65 มม.  หนา 3.2  มม. 51 ท่อน 950.00 48,450.00 294.00 14,994.00 63,444.00
    -  เหล็กท่อกลมกลวง Ø 40 มม.  หนา 2.9  มม. 18 ท่อน 516.00 9,288.00 172.00 3,096.00 12,384.00
    -  เหล็กท่อกลมกลวง Ø 32 มม.  หนา 2.6  มม. 17 ท่อน 401.00 6,817.00 130.00 2,210.00 9,027.00
    -  เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 100X50  มม.  หนา 3.2  มม. 36 ท่อน 1,315.00 47,340.00 358.00 12,888.00 60,228.00
    -  เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 50X25  มม.  หนา 2.3  มม. 40 ท่อน 460.00 18,400.00 124.00 4,960.00 23,360.00
    -  เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 75X45  มม.  หนา 3.2  มม. 30 ท่อน 968.00 29,040.00 280.00 8,400.00 37,440.00
    -  เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 125X50  มม.  หนา 3.0  มม. 35 ท่อน 1,310.00 45,850.00 395.00 13,825.00 59,675.00
    -  เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 125X50  มม.  หนา 2.3  มม. 35 ท่อน 990.00 34,650.00 292.00 10,220.00 44,870.00
    -  เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 50X50  มม.  หนา 2.3  มม. 18 ท่อน 630.00 11,340.00 170.00 3,060.00 14,400.00
    -  แปเหล็กตัวซ ี125X50X20X3.2  มม. 122 ท่อน 1,020.00 124,440.00 312.00 38,064.00 162,504.00
    -  เหล็กแผ่น 0.30X0.40  หนา 12  มม. 12 แผ่น 175.00 2,100.00 90.00 1,080.00 3,180.00
    -  เหล็กประกับ  หนา 6  มม. 48 แผ่น 80.00 3,840.00 20.00 960.00 4,800.00
    -  เหล็กแผ่น 0.20X0.20    หนา 6  มม. 64 แผ่น 65.00 4,160.00 17.00 1,088.00 5,248.00

     -  เหล็กแผ่น 0.15X0.15    หนา 6  มม. 30 แผ่น 50.00 1,500.00 15.00 450.00 1,950.00
    -  เหล็กแผ่น0.20X0.20   หนา  9  มม. 30 แผ่น 95.00 2,850.00 25.00 750.00 3,600.00
  -  Chemical  Bolt Ø 3/6 " 64 ตัว 80.00 5,120.00 10.00 640.00 5,760.00
  -  ชุดสลิงเหล็กชุบสงักะสพีร้อมอุปกรณ์ 18 ชุด 1,250.00 22,500.00 รวมค่าแรง -                     22,500.00
  -  ทาสนี้ ามันโครงหลังคา 800 ตร.ม. 30.00 24,000.00 35.00 28,000.00 52,000.00
  -  ทาสกีันสนิมโครงหลังคา 800 ตร.ม. 30.00 24,000.00 35.00 28,000.00 52,000.00

รวมงานข้อ 1.7 541,580.00 196,765.00 738,345.00
รวมค่างานโครงสร้างงวิศวกรรมทั้งหมด 2,428,148.25 610,468.31 3,038,616.56

งานก่อสรา้ง โรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง
                                                                  สรปุรายการปรมิาณงานและราคา                                                                                                          แบบ ปร.4 (ก) 

สถานทีก่่อสรา้ง   โรงเรยีนบ้านคาวิทยา    ต าบลบ้านคา   อ าเภอบ้านคา   จังหวัดราชบุร ี สพม.  เขต.8

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
วัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

แผ่นที่  4/13



รวมค่าวัสดุ
ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

2 งานสถาปัตยกรรม

2.1  งานมงุหลังคา

  - หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบส ีหนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม. 913 ตร.ม. 290.00 264,770.00 70.00 63,910.00 328,680.00

  - ฉนวนใยแก้วสเีขียวกันความร้อน 913 ตร.ม. 170.00 155,210.00 -                     -                     155,210.00

  - Flashing  แผ่นเหล็กเคลือบสี 160 เมตร 260.00 41,600.00 50.00 8,000.00 49,600.00

รวมงานข้อ 2.1 461,580.00 71,910.00 533,490.00

 2.2  งานฝ้าเพดาน

     - ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.ชนิดกันชื้น

โครงคร่าวเหล็กชุบสงักะสี 4.5 ตร.ม. 329.00 1,480.50 75.00 337.50 1,818.00

     - ฝ้าเพดานแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสพีาแนลริน

โครงคร่าวเหล็กกล่อง 1"X2" 92 ตร.ม. 360.00 33,120.00 รวมค่าแรง -                     33,120.00

   -  ทาสนี้ าอะครีลิค 100%ฝ้าเพดาน 4.5 ตร.ม. 35.00 157.50 30.00 135.00 292.50

รวมงานข้อ 2.2 34,758.00 472.50 35,230.50

2.3  งานพ้ืน

   -  ผิวพ้ืนขัดเรียบ 186 ตร.ม. 76.00 14,136.00 82.00 15,252.00 29,388.00

   -  ผิวพ้ืนปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"X12" 731 ตร.ม. 315.00 230,265.00 125.00 91,375.00 321,640.00

   -  ผิวพ้ืนขัดหยาบตีเสน้ 7 ตร.ม. 76.00 532.00 110.00 770.00 1,302.00

รวมงานข้อ 2.3 244,933.00 107,397.00 352,330.00

งานก่อสรา้ง โรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง
                                                                                   บัญชีปรมิาณงานและราคา                                                                                             

รายการ จ านวน

    แบบ ปร.4 (ก)

สถานทีก่่อสรา้ง   โรงเรยีนบ้านคาวิทยา    ต าบลบ้านคา   อ าเภอบ้านคา   จังหวัดราชบุร ี สพม.  เขต.8

ล าดับที่ หน่วย
วัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

แผ่นที่  5/13



รวมค่าวัสดุ
ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

2.4  งานผนัง

  - ผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่น 220 ตร.ม. 245.00 53,900.00 89.00 19,580.00 73,480.00

 -ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"X12" 390 ตร.ม. 248.00 96,720.00 138.00 53,820.00 150,540.00

  - แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสขีึ้นรูประบายอากาศ 80 ตร.ม. 290.00 23,200.00 85.00 6,800.00 30,000.00

  - ผนังแผ่นไม้ส าเร็จรูป ขนาด 4" ตีเว้นร่องห่าง 2.5 ซม. 43 เมตร 600.00 25,800.00 รวมค่าแรง -                     25,800.00

  - ระแนงไม้ส าเร็จรูป  ขนาด 3" ตีเว้นร่องห่าง 1 ซม. 53 ตร.ม. 475.00 25,175.00 รวมค่าแรง -                     25,175.00

  - ระแนงไม้ระแนงส าเร็จรูป  ขนาด 3" ตีสองด้าน 26 ตร.ม. 650.00 16,900.00 รวมค่าแรง -                     16,900.00

  -ผนังแผ่นเหล็กรีดลอน เคลือบสี 95 ตร.ม. 350.00 33,250.00 รวมค่าแรง -                     33,250.00

   -ผนังก่อบล็อกแก้ว 0.5 ตร.ม. 1,462.00 731.00 130.00 65.00 796.00

รวมงานข้อ 2.4 275,676.00 80,265.00 355,941.00

2.5  งานบัวเชิงผนัง

รวมงานข้อ 2.5 -                    -                     -                      

2.6  งานฉาบปูน

  -  ฉาบปูนเรียบผนัง 168 ตร.ม. 58.00 9,744.00 82.00 13,776.00 23,520.00

  -  ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง 395 ตร.ม. 63.00 24,885.00 100.00 39,500.00 64,385.00

รวมงานข้อ 2.6 34,629.00 53,276.00 87,905.00

2.7  งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ

  - ประตู D.1 พร้อมอุปกรณ์ 10 ชุด 2,800.00 28,000.00 รวมค่าแรง -                     28,000.00

  -  ประตู D.2 พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 2,100.00 2,100.00 รวมค่าแรง -                     2,100.00

  -  หน้าต่าง W.1 1 ชุด 1,850.00 1,850.00 รวมค่าแรง -                     1,850.00

  -  เสาเอ็น+ทับหลัง ค.ส.ล. ประตู-หน้าต่าง 120 เมตร 70.00 8,400.00 35.00 4,200.00 12,600.00

รวมงานข้อ 2.7 40,350.00 4,200.00 44,550.00

งานก่อสรา้ง โรงอาหารขนาดกลาง  500  ที่นั่ง
                                                                                  บัญชีปรมิาณงานและราคา                                                                                                      แบบ ปร.4 (ก)

สถานทีก่่อสรา้ง   โรงเรยีนบ้านคาวิทยา    ต าบลบ้านคา   อ าเภอบ้านคา   จังหวัดราชบุร ี สพม.  เขต.8

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
วัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

แผ่นที่  6/13



รวมค่าวัสดุ
ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

2.8  งานตกแต่งผิวบันได+บันไดเหล็ก

  - จมูกบันไดอลูมิเนียมมีแถบยางกันลื่น 40 เมตร 200.00 8,000.00 40.00 1,600.00 9,600.00

  - ก่ออิฐมอญท าขั้นบันได 10 ตร.ม. 245.00 2,450.00 89.00 890.00 3,340.00

รวมงานข้อ 2.8 10,450.00 2,490.00 12,940.00

2.9  งานสุขภัณฑแ์ละอุปกรณ์ห้องน้ า-ส้วม

  - โถสว้มนัง่ราบแบบมีหม้อน้ า  สขีาว 1 ชุด 3,500.00 3,500.00 105.00 105.00 3,605.00

  - อ่างล้างหน้าแบบแขวนสขีาว พร้อมก๊อกน้ าอุปกรณ์ครบชุด 5 ชุด 2,300.00 11,500.00 298.00 1,490.00 12,990.00

  - โถปัสสาวะชายแบบฝัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1 ชุด 2,052.00 2,052.00 298.00 298.00 2,350.00

  - ก๊อกน้ าชนิดหัวบอลวาล์ว 1 ตัว 120.00 120.00 25.00 25.00 145.00

  -สายฉดีช าระ 1 อัน 300.00 300.00 70.00 70.00 370.00

  - สต๊อปวาล์ว  Ø  1/2" 5 อัน 90.00 450.00 -                     0.00 450.00

  - กระจกเงาส าเร็จรูป 1 ที่ 180.00 180.00 70.00 70.00 250.00

  - ตะแกรงรองผงชนิดักกลิ่น  Ø  3" 2 อัน 220.00 440.00 75.00 150.00 590.00

รวมงานข้อ 2.9 18,542.00 2,208.00 20,750.00

2.10  งานทาสี

  -  สนี้ าอะครีลิค 100 % 563 ตร.ม. 35.00 19,705.00 30.00 16,890.00 36,595.00

รวมงานข้อ 2.10 19,705.00 16,890.00 36,595.00

2.11  งานเบ็ตเตล็ด-งานอ่ืน ๆ

  -  เคาน์เตอร์วางอาหาร ค.ส.ล. กรุกระเบื้อง(ตามแบบ) 27.5 เมตร 1,350.00 37,125.00 รวมค่าแรง -                     37,125.00

รวมงานข้อ 2.11 37,125.00 -                     37,125.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด รวม 1,177,748.00 339,108.50 1,516,856.50

งานก่อสรา้ง โรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง

สถานทีก่่อสรา้ง   โรงเรยีนบ้านคาวิทยา    ต าบลบ้านคา   อ าเภอบ้านคา   จังหวัดราชบุร ี สพม.  เขต.8

                                                                                   บัญชีปรมิาณงานและราคา                                                                                                  แบบ ปร.4 (ก)  

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
วัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

แผ่นที่  7/13



รวมค่าวัสดุ
ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

3 งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

3.1  งานเดินทอ่โสโครก

  -  เดินท่อสว้ม 1 จุด 1,500.00 1,500.00 รวมค่าแรง -                     1,500.00
  -เดินท่อน้ าทิ้งอ่างล้างมือ 5 จุด 900.00 4,500.00 รวมค่าแรง -                     4,500.00
  -เดินท่อน้ าทิ้งปัสสาวะชาย 1 จุด 900.00 900.00 รวมค่าแรง -                     900.00
  -บ่อดักไขมันรวม 1 จุด 900.00 900.00 รวมค่าแรง -                     900.00
  - เดินท่ออ่างล้างจานสแตนเลส 10 จุด 900.00 9,000.00 รวมค่าแรง -                     9,000.00
  -  เดินท่อรูน้ าทิ้ง 2 จุด 600.00 1,200.00 รวมค่าแรง -                     1,200.00
  -  เดินท่อระบายอากาศ 1 จุด 650.00 650.00 รวมค่าแรง -                     650.00

รวมงานข้อ 3.1 18,650.00 18,650.00

3.2  งานเดินทอ่น้ าดี

  -  เดินท่อน้ าสว้ม 1 จุด 600.00 600.00 รวมค่าแรง -                     600.00
  -เดินท่อน้ าอ่างล่างหน้า 5 จุด 600.00 3,000.00 รวมค่าแรง -                     3,000.00
  -เดินท่อก๊อกน้ าล้างพ้ืน 1 จุด 600.00 600.00 รวมค่าแรง -                     600.00
  -เดินท่อก๊อกน้ าอ่างล้างจานสแตนเลส 10 จุด 600.00 6,000.00 รวมค่าแรง -                     6,000.00
  - เดินท่อสายช าระ 1 จุด 600.00 600.00 รวมค่าแรง -                     600.00
  -  เดินท่อโถปัสสาวะ 1 จุด 600.00 600.00 รวมค่าแรง -                     600.00

รวมงานข้อ 3.2 11,400.00 11,400.00

3.3  งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร

  -  ถังบ าบัดระบบเกรอะและกรอง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร 1 ชุด 8,100.00 8,100.00 1,215.00 1,215.00 9,315.00
  - บ่อดักไขมันรวม 2 ชุด 15,350.00 30,700.00 1,200.00 2,400.00 33,100.00
  - ท่อระบายน้ ารางวี ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก 50 เมตร 1,070.00 53,500.00 100.00 5,000.00 58,500.00

รวมงานข้อ 3.3 92,300.00 8,615.00 100,915.00

งานก่อสรา้ง โรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง

วัสดุ

                                                                                บัญชีปรมิาณงานและราคา                                                                                          

รายการ จ านวน หน่วย

   แบบ ปร.4 (ก)     

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

สถานทีก่่อสรา้ง   โรงเรยีนบ้านคาวิทยา    ต าบลบ้านคา   อ าเภอบ้านคา   จังหวัดราชบุร ี สพม.  เขต.8

ล าดับที่

แผ่นที่  8/13



รวมค่าวัสดุ
ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

3.4  งานระบบดับเพลิง

  - เคร่ืองดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์ 2 ชุด 800.00 1,600.00           -                     -                     1,600.00             

รวมงานข้อ 3.4 1,600.00           -                     1,600.00             

รวม 123,950.00       -                     8,615.00            132,565.00         รวมค่างานระบบสุขาภิบาล  ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด

รายการ จ านวน

งานก่อสรา้ง โรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง

หน่วย

    แบบ ปร.4 (ก)   

วัสดุ ค่าแรงงาน
สถานทีก่่อสรา้ง   โรงเรยีนบ้านคาวิทยา    ต าบลบ้านคา   อ าเภอบ้านคา   จังหวัดราชบุร ี สพม.  เขต.8

ล าดับที่ หมายเหตุ

                                                                                  บัญชีปรมิาณงานและราคา                                                                                          

แผ่นที่  9/13



รวมค่าวัสดุ
ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

4.1  งานดวงโคมไฟฟ้า

  - ดวงโคมโชว์หลอดพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5-1X14W 19 ชุด 525.00 9,975.00 115.00 2,185.00 12,160.00

  - ดวงโคมโชว์หลอดพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5-1X28W 15 ชุด 570.00 8,550.00 115.00 1,725.00 10,275.00

  - ดวงโคมชนิดตะแกรงพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5-2X28W 18 ชุด 2,130.00 38,340.00 135.00 2,430.00 40,770.00

รวมงานข้อ 4.1 56,865.00 6,340.00 63,205.00

4.2  งานสวิทซ์และเต้ารับ (ปล๊ัก)

  - สวิทซเ์ดี่ยว 25 ชุด 60.00 1,500.00 80.00 2,000.00 3,500.00

  - ปลั๊กไฟฟ้าแบบคู่มีกราวด์ 10 ชุด 100.00 1,000.00 90.00 900.00 1,900.00

รวมงานข้อ 4.2 2,500.00 2,900.00 5,400.00

4.3  งานเดินสายไฟฟ้า

  - เดินสายไฟฟ้า  ดวงโคม 52 จุด 145.00 7,540.00 80.00 4,160.00 11,700.00

  - เดินสายไฟฟ้า  สวิทซ์ 25 จุด 145.00 3,625.00 80.00 2,000.00 5,625.00

  - เดินสายไฟฟ้า  ปลั๊ก 10 จุด 430.00 4,300.00 110.00 1,100.00 5,400.00

รวมงานข้อ 4.3 15,465.00 7,260.00 22,725.00

4.4  งานแผงสวิทซแ์ละเวอร์กิตเบรกเกอร์

  - ตู้เบรคเกอร์ ขนาด 1 เฟส 2 สาย 63A14 ช่อง 1 ชุด 5,530.00 5,530.00 500.00 500.00 6,030.00

รวมงานข้อ 4.4 5,530.00 500.00 6,030.00

4.5  งานระบบสายล่อฟ้า

รวมงานข้อ 4.5 -                    -                     -                      

รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด รวม 80,360.00 17,000.00 97,360.00

                                                                                  บัญชีปรมิาณงานและราคา                                                                                             

สถานทีก่่อสรา้ง   โรงเรยีนบ้านคาวิทยา    ต าบลบ้านคา   อ าเภอบ้านคา   จังหวัดราชบุร ี สพม.  เขต.8

ล าดับที่ รายการ

  แบบ ปร.4 (ก)     
งานก่อสรา้ง โรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง

จ านวน หน่วย
วัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

แผ่นที่  10/13



รวมค่าวัสดุ
ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

5 งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ
5.1  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

รวมงานข้อ 5.1 - - -
5.2  งานพัดลมระบายอากาศ

รวมงานข้อ 5.2 - - -
รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมด รวม - - -

6 งานระบบลิฟทแ์ละบันไดเล่ือน
6.1  งานระบบลิฟท์

รวมงานข้อ 6.1 - - -
6.2  งานบันไดเล่ือน

รวมงานข้อ 6.2 - - -
รวมค่างานระบบลิฟทแ์ละบันไดเล่ือนทั้งหมด รวม - - -

7 งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอ่ืน ๆ
7.1  งานระบบเครื่องกล

รวมงานข้อ 7.1 - - -
7.2  งานระบบอ่ิน ๆที่เก่ียวข้อง

รวมงานข้อ 7.2
รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอ่ืน ๆ ทั้งหมด - - -

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย

                                                                  สรปุรายการปรมิาณงานและราคา                                                                                                 แบบ ปร.4 (ก)    

สถานทีก่่อสรา้ง   โรงเรยีนบ้านคาวิทยา    ต าบลบ้านคา   อ าเภอบ้านคา   จังหวัดราชบุร ี สพม.  เขต.8

หมายเหตุ
ค่าแรงงานวัสดุ

งานก่อสรา้ง โรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง

แผ่นที่  11/13



รวมค่าวัสดุ
ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

กลุ่มงานที่  2

1 งานครุภัณฑจ์ัดจ้างหรือสั่งท า

1.1  ครุภัณฑส์ร้างกับที่

รวมงานข้อ 1.1 - - -

รวมค่างานครุภัณฑจ์ัดจ้างหรือสั่งท าทั้งหมด รวม - - -

2 งานตกแต่งภายในอาคาร

2.1  งานเวทห้ีองประชุม

- - -

รวมงานข้อ 2.1 - - -

รวมค่างานตกแต่งภายในอาคารทั้งหมด รวม - - -

งานก่อสรา้ง โรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง

                                                                  สรปุรายการปรมิาณงานและราคา                                                                                                 แบบ ปร.4 (ก)    

สถานทีก่่อสรา้ง   โรงเรยีนบ้านคาวิทยา    ต าบลบ้านคา   อ าเภอบ้านคา   จังหวัดราชบุร ี สพม.  เขต.8

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
วัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

แผ่นท่ี  12/13



รวมค่าวัสดุ
ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

กลุ่มงานที่  3

1 งานภูมทิศัน์

1.1  งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ

รวมงานข้อ 1.1 - - -

รวมค่างานภูมทิศัน์ทั้งหมด รวม - - -

2 งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอ่ืน ๆ

1.2  งานรั้ว  ป้อมยาม  ถนน  ทางเทา้

- - -

รวมงานข้อ 1.2 - - -

รวมค่างานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอ่ืน ๆทั้งหมด รวม - - -

หมายเหตุ

                                                                  สรปุรายการปรมิาณงานและราคา                                                                                                 แบบ ปร.4 (ก)    

งานก่อสรา้ง โรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง

สถานทีก่่อสรา้ง   โรงเรยีนบ้านคาวิทยา    ต าบลบ้านคา   อ าเภอบ้านคา   จังหวัดราชบุร ี สพม.  เขต.8

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
วัสดุ ค่าแรงงาน

แผ่นที่  13/13



แบบ     ปร.4 ที่แนบ

ประมาณราคาเมื่อวันที่     4   พฤศจิกายน  2556                                                       ปรับราคาเมื่อวันที่   30  พฤศจิกายน  2560

ค่างาน ภาษี ค่าก่อสร้าง

หน่วย : บาท มลูค่าเพ่ิม หน่วย : บาท

1 สว่นที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ 621,200.00 7% 664,684.00

664,684.00

664,000.00

ลงชื่อ      ประธานกรรมการ

ลงชื่อ      กรรมการ

ลงชื่อ      กรรมการและเลขานุการ

ล าดับที่ รายการ หมายเหตุ

สรปุค่าครภัุณฑจั์ดซ้ือหรอืสั่งซ้ือ
งานก่อสรา้ง โรงอาหารขนาดกลาง  500  ที่น่ัง
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านคาวิทยา   ต าบลบ้านคา   อ าเภอบ้านคา   จังหวัดราชบุรี  สพม .เขต8

                                                                                                                                 แบบ     ปร .5(ข)

                         จ านวน     2     แผ่น

                     (นายอรัญ   ใยบัว)

                       (นายนพดล  สันธิศิริ )

                      (นายวิชยั   เสลาหอม)

รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

(หกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)                     ยอดสทุธิ



รวมค่าวัสดุ

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

สรุป ส่วนที่ 2 ครุภัณฑจ์ัดซือ้หรือสั่งซือ้

หมวดงานทั้ง 6 รายการ

1.  งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท) รวม 621,200.00 - 621,200.00

2.  งานจัดซอ้อุปกรณ์ระบบโสต รวม - - -

3.  งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์ รวม - - -

4.  งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ รวม - - -

5.  งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย รวม - - -

6.  งานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออ่ืน ๆ รวม - - -

621,200.00 621,200.00

                                                                                                     สรปุรายการปรมิาณงานและราคา                                                                                                                    แบบ ปร.4 (ข)

งานก่อสรา้ง โรงอาหารขนาดกลาง  500  ที่นั่ง

ประมาณราคาโดย  คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

ปรับราคาโดย   คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

สถานทีก่่อสรา้ง   โรงเรยีนบ้านคาวิทยา    ต าบลบ้านคา   อ าเภอบ้านคา   จังหวัดราชบุร ี สพม.  เขต.8

ปรับราคาเมื่อวันที่     30  พฤศจิกายน  2560

รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด

ประมาณราคาเมื่อวันที่   4    พฤศจิกายน   2556

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
วัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ



งานก่อสรา้ง โรงอาหารขนาดกลาง  500  ที่นั่ง

รวมค่าวัสดุ
ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

ส่วนที่ 2 ครุภัณฑจ์ัดซือ้หรือสั่งซือ้

1 งานจัดซือ้ครุภัณฑล์อยตัว(ทกุชนิดและประเภท)
   -  โต๊ะอาหาร 84 ชุด 3,200.00 268,800.00 -                       -                268,800.00
   -  เก้าอ้ีอาหาร 168 ตัว 1,800.00 302,400.00 -                       -                302,400.00
  -  อ่างล้างจานสเตนเลสส าเร็จรูป 10 ตัว 5,000.00 50,000.00 -                       -                50,000.00

รวมงานจัดซือ้ครุภัณฑล์อยตัว 621,200.00 621,200.00

2 งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต

รวมงานจัดซือ้อุปกรณ์ระบบโสต - -

3 งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์

รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโทตทัศน์ - -

4 งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์

รวมงานจัดซือ้อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ - -

5 งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย

รวมงานจัดซือ้อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย - -

6 งานจัดซื้อหรือสั่งซื้อ่ืน ๆ 

รวมงานจัดซือ้หรือสั่งซือ้อ่ืน ๆ - -

รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด 621,200.00 621,200.00

                                                                                                                  บัญชีปรมิาณงานและราคา                                                                                                                    แบบ ปร.4 (ข)

สถานทีก่่อสรา้ง   โรงเรยีนบ้านคาวิทยา    ต าบลบ้านคา   อ าเภอบ้านคา   จังหวัดราชบุร ี สพม.  เขต.8

หมายเหตุ ราคาที่กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดท าเป็นการประมาณราคาเบื้องต้นเท่านัน้

                  ทั้งนีท้างโรงเรียนจะต้องแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลางของทางราชการอีกคร้ังหนึง่ ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

หมายเหตุล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าแรงงานวัสดุ

แผ่นที่  1/2

แผ่นที่  2/2



ตาราง ปปช.01 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 

1. ชื่อโครงการ    ก่อสรา้งโรงอาหาร  500  ที่นั่ง 

    /หนว่ยงานเจา้ของโครงการ โรงเรียนบ้านคาวทิยา 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  6,753,700 บาท 

3. ลักษณะงาน 

    โดยสังเขป การก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง  

4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ 30 พฤศจกิายน  2560 เป็นเงิน 6,736,600 บาท 

5. บัญชปีระมาณการราคากลาง 

    5.1 แบบ ปร.4(ก) 

    5.2 แบบ ปร.4(ข) 

    5.3 แบบ ปร.5(ก) 

    5.4 แบบ ปร.5(ข) 

    5.4 แบบ ปร.6 

6. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

    6.1 นายนพดล  สันธิศิร ิ      

    6.2 นายวิชัย   เสลาหอม   

    6.3 นายอรัญ   ใยบัว  

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




