
( ส าเนา ) 
ประกาศ โรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม 

เร่ือง สอบราคาจ้างปรับพืน้ทีล่านจอดรถลาดยางขนาดกว้าง ๕๙ เมตร ยาว ๗๓ เมตร จ านวน ๑ งาน 

  

             โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมมีความประสงคจ์ะ สอบราคาจา้งปรับพื้นท่ีลานจอดรถลาดยางขนาดกวา้ง ๕๙ 
เมตร ยาว ๗๓ เมตร จ านวน ๑ งาน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาคร้ังน้ีเป็นเงิน
ทั้งส้ิน ๕๑๖,๘๔๐.๐๐ บาท (หา้แสนหน่ึงหม่ืนหกพนัแปดร้อยส่ีสิบบาทถว้น) 
          ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

                   ๑. เป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ีสอบราคาจา้ง 
                   ๒. ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้ 
                   ๓. ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผู ้
เสนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

                   ๔. เป็นผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการจา้งของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

                   ๕. ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่โรงเรียนพิษณุโลก
พิทยาคม ณ  วนัประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมใน
การสอบราคาจา้งคร้ังน้ี 

                   ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับ 
รายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 
              ๗.  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้ าเนินการจดัซ้ือจดั
จา้งดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลางท่ีเวบ็ไซดศ์นูยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
             ๘.  คู่สัญญาตอ้งรับจ่ายเงินผา่นบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ัง  ซ่ึง
มีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดกไ็ด ้                      

          ก าหนดดูสถานท่ีก่อสร้างในวนัท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง
เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ถนนเล่ียงเมือง ต าบลท่าทอง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 

          ก าหนดยืน่ซองสอบราคา ในวนัท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวนัท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพสัดุ ส านกังานธุรการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ถนนเล่ียงเมือง 



ต าบลท่าทอง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก (เวน้วนัหยดุราชการ) และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวนัท่ี ๙ 
เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นตน้ไป 

          ผูส้นใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจา้ง   ไดท่ี้ กลุ่มงานพสัดุ ส านกังานธุรการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยา
คม ต าบลท่าทอง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก (เวน้วนัหยุดราชการ) ในวนัท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวนัท่ี ๘ 
เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดไดท่ี้
เวบ็ไซต ์www.gprocurement.go.th,www.pp.ac.th หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐-๕๕๒๒-๗๖๐๐ ต่อ
๑๑๔๓ ในวนัและเวลาราชการ 
  
 
 
  

                                                                                                          ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

(นายสัมฤทธ์ิ ทองรัตน์) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

 
  

 

ส าเนาถูกตอ้ง 
 

  

(นาง นิสยา ภูพิชิต) 
 

 ครู 
 

 ประกาศข้ึนเวบ็ไซตว์นัท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 โดย นาง นิสยา ภูพิชิต ครู 
 เอกสารสอบราคา เลขท่ี 5/2557 
  



รายการประมาณราคา 
ประมาณราคา  งานปรับพื้นที่ลานจอดรถลาดยาง ขนาดกว้าง 59.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร   
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ต าบลท่าทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   
 
ล าดับ
ที ่

รายการ ปริมาณวัสดุ ราคาวัสดุ ค่าแรง/หน่วย รวมเป็นเงิน 
จ านวน หน่วย บาท สต. บาท สต. บาท สต. 

1 หินคลุกบดอดัแน่น 4,307 ตร.ม. 30 - - - 129,210 - 
2 พายโคส (CSS-J) 4,307 ตร.ม. 30 - - - 129,210 - 
3 ซิงเกิล (CRS-2) ลงหิน ขนาด 3/8 บดอัด 4,307 ตร.ม. 50 - - - 215,350 - 
4 ฟ๊อกหน้าด้วยหินฝุ่นบดอัด 4,307 ตร.ม. 10 - - - 43,070 - 

          

          

          

          

          

 รวมค่าแรงและค่าวัสดุ       516,840  

          
(ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 516,840  

 
 

 
         ลงชื่อ     โสภณ  พันธุ์เพชร       ประธานกรรมการ 

                  (นายโสภณ  พันธุ์เพชร) 

          ลงชื่อ   บัณฑิตย์  ธรรมเสถียร    กรรมการ 
                  (นายบัณฑิตย์  ธรรมเสถียร) 

ลงชื่อ    ชูรัฐ  พันธุ์จันทร์          กรรมการ 
                                                            (นายชูรฐั  พันธุ์จันทร์) 
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