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ร่างขอบเขตของงาน ( TOR) 
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 

ด้วยโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีความ
ประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ ราคากลาง 621,150 บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ความเป็นมา 
โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ ตัง้อยู ่หมู่ท่ี 6 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชมุพร เปดิสอนในระดับชั้นประถมศึกษา 

มีอาคารเรียนทัง้หมด 4 อาคารเรียน  

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนให้เหมาะสมกับสภาพการจัดการเรียนการสอน 

2. ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
นักเรียนได้รับความสะดวก และได้รับแสงสว่างเพียงพอในการจดัการเรียนการสอน 

3. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 

4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
1. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผูท้ี่ถูกระบุซื่อไว่ในบัญชีรายซ่ือผู้ทั้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวยีน ซ่ือ

แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสัง่ให้นิติบุคคลหรือบคุคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ม่ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวด 

ราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างคร้ังน้ี 
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผูใ้ด้รับเอกสิทธีหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น แต่

รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสัง่ให้สละสิทธีและความคุ้มกันเซ่นว่าน้ัน 
4. ผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบการตดิตัง้ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่น าเขา้มาใซ่ให้เป็นไปตามท่ีได้รับ การ

อนุมัติจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว โดยให้พนักงานด าเนินการติดตัง้ ให้เป็นไปตามแบบและข้อก าหนด ต่างๆ 
อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ 

5. ผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบความปลอดภัยของพนักงานของตนเอง 
6. ผู้เสนอราคาต้องยื่นแผนการด าเนินงานซ่ึงจะต้องแล้วเสร็จภายใน ระยะก าหนด หลังจากลง 

นามในสัญญา 
7. ผู้เสนอราคาต้องท าแผนภูมิบุคลากรในการด าเนินงานโครงการและควบคุมตรวจสอบงาน 

ภายในโครงการน้ี 
8. ผู้เสนอราคาต้องจดัท าตารางเปรียบเทยีบคุณสมบตัิทางเทคนิคอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบุหน้า ข้อ 

พร้อมท าเคร่ืองหมายคุณลักษณะที่เสนอในแคตตาล็อคดว้ย 
9. ผู้เสนอราคาต้องสง่แคตตาล็อคระบบไฟฟ้าแสงสวา่งริมถนนและทางเดินซมสวนให้ผู้ว่าจา้ง 

พิจารณา 
10. ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบวัสดุอุปกรณ์ที่ใข้ในการติดตัง้พร้อมทั้งรายละเอียดและขนาดของวสัด ุต่างๆ
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ในวันยื่นเอกสารให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา 
11. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาหรืองาน ที่มี

ลักษณะการด าเนินการรูปแบบเดยีวกัน (สญัญาเดยีว) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 200,000 บาท (สองแสนบาท) และเป็น
ผลงานที่เป็นคู่สญัญาโดยตรงกับส่วนราซการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย ระเบยีบบริหารราซการส่วนท้องถิ่น หรือ
รัฐวิสาหกิจ โดยมีหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานคู่สญัญา พร้อม ส าเนาสญัญาจ้างซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้อง ใน
ระยะเวลาย้อนหลงัไม่เกิน 3 ปี ไม่น้อยกว่า 1 สญัญา 

12. ผู้รับจ้างต้องมีวศิวกรไฟฟ้าตาม พรบ.วิซาซพีวิศวกรรม พ.ศ.2505 ประเภทภาคีวิศวกรใน การ
ควบคุมการติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ทั้งหมดใหถู้กต้องตามมาตรฐาน PEA , NEC.IEC .ว.ส.ท.และกฎข้อบงัคบั ว่าด้วย
ความปลอดภยั ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย 

13. ผู้รับจ้างต้องมีพนักงานเพียงพอในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ และใข้การได้เป็นอย่างดีตาม 
ก าหนดเวลาที่ระบุในสัญญา หรือตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างมีสิทธิถอดถอนพนักงานคนใดของผู้ 
รับจ้างได้เม่ือเห็นว่าปฏิบัติงานไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม 

14. ก าหนดให้มีภาคีวิศวกร สาขาไฟฟ้า จ านวน 1 คน ซ่ึงได้จดทะเบียนประกอบวิซาซีพ วิศวกร 
ควบคุมจากคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิซาซีพวิศวกร (ก.ว.) แล้วไม่น้อยกว่า 1 นายประจ าท างานอยู่กับ 
บริษัทฯ และมีหนังสือรับรองการเป็นผู้ด าเนินการเก่ียวกับระบบไฟฟ้า หรือห้างหุ้นส่วนที่ยื่นเสนอราคาน้ี เพื่อท า หน้าที่
ดูแลรับผิดขอบ ในการปฏิบัติ ด าเนินการคร้ังน้ีตลอดทั้งเป็นผู้รับรองการติดตามกฎ ก.ว. ด้วยโดยยื่นเอกสาร ในวัน
เสนอราคา 

15. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผูโ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

16. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ด าเนินการจดัซ้ือจัดจ้าง ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement ะ e-GP) ต้องลงทะเบยีนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมบัญชีกลางที่เวบ็ไซต์ศูนย์ข้อมูลจดัซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

17. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร 
18. รายการในข้อ 6 - 17 ต้องแสดงรายการหลักฐานผ่านระบบ egp 

5. ขอบเขตของงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน และเคร่ืองมือต่างๆ เพื่อท าการติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้ง

ภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งระบบพิเศษอ่ืนๆ ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบให้เสร็จสมบูรณ์ เรียบร้อย
และใช้งานได้ดี งานของผู้รับจ้างคือ 

1. เปลี่ยนโคมไฟฟ้าสง่สว่างในอาคาร 1 ,อาคาร 2 , อาคาร 3 และอาคารเอนกประสงคต์าม
บัญชีรายการราคากลาง 

2. เปลี่ยน/ซ่อมแซมพัดลมโคจรในอาคาร 1 , อาคาร 2 , อาคาร 3 ตามบญัชีรายการราคากลาง
ให้สามารถใช้ได้ทุกตัว ส าหรับพัดลมที่ไม่สามารถซ่อมให้ใชง้านได้ตามปกติใหเ้ปลีย่นเป็นตัวใหม่ตามบัญชีรายการ 

3. ร้ือ/ติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่ให้กับอาคารส านักงานโดยตดิตัง้แบบร้อยท่อตามจุดและ
รายละเอียดของบัญชีราคากลาง โดยผู้รับจ้างส่งแบบมาให้คณะกรรมการพิจารณาในระบบ egp หรือหากผู้รับจ้างไม่ได้สง่
แบบ ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาระบตุ าแหน่งการติดตั้งภายหลงั 
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4. ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ก าหนดก าหนดเวลา/สถานที่การท างานหากผู้รับจา้งต้องการท างานในวันและ
เวลาที่มีการจดัการเรียนการสอนและจะต้องไม่มีผลกระทบในการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าวิธีใดก็ตาม หากผู้รับจ้าง
ต้องการตัดระบบไฟฟ้าเพื่อท าการท างานจะต้องแจง้ให้ผู้วา่จ้างพิจารณาก่อนทุกคร้ัง 

5. ผู้รับจ้างจะต้องสง่ใบรับรองงานจากวศิวกรไฟฟ้าในการส่งงานงวดสุดทา้ย 

6. มาตรฐานและกฎข้อบังคับ 
1 วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานไฟฟ้าจะต้องเป็นของใหม่อยู่ในสภาพดีและเป็นแบบล่าสุดของ 

บริษัทผู้ผลิต ต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ถ้าวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ในงาน'ไฟฟ้า'น้ื1ม่มีก าหนด ใน
มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม อนุญาตให้ถือตามมาตรฐานดังต่อไปน้ี 

- NEMA (National Electrical Manufacturers Association) 
- VDE (German Electrical Regulation) 
- IEC (International Electrotechnical Commission) 
- BS (British Standard) 
- UL (Underwriter's Laboratories inc) 
- มาตรฐานเทียบเท่าซ่ึงได้รับจากผู้ว่าจ้าง 

2 การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่วนประกอบอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ดังต่อไปน้ี 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภยัเก่ียวกับไฟฟ้า 
- กฎข้อบังคับของการไฟฟ้าภูมิภาค 
- มาตรฐานควบคุมการก่อสร้างและตดิตัง้ของวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยในพระ 

บรมราซูปภัมถ ์
- National Electrical Code (NEC) ของสหรัฐอเมริกา 

7. วิศวกรไฟฟ้า 
ผู้รับจ้างจะต้องมีและเสนอชื่อวิศวกรไฟฟ้าก าลังพร้อมทั้งหลักฐานใบ ก.ว. ให้ผู้ว่าจ้างก่อน 

ด าเนินการติดตั้ง เพื่อให้เป็นผู้รับผิดขอบในการควบคุมและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแบบแปลนและรายการ 
ประกอบแบบรวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

8. แบบแปลนไฟฟ้า 
แบบแปลนไฟฟ้าจะแสดงต าแหน่งโดยประมาณของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ซ่ึงผู้รับจ้างจะต้องตรวจ พื้นที่

ติดตั้งจริง แบบทางสลาป้ตยกรรม และแบบของรายละเอียดของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เพื่อให้ติดตั้งลูกต้องตาม ต าแหน่ง'ที่
ใช้งานจริงๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง ผู้รับเหมาจะอ้างขอเพิ่มค่าใช้จ่ายมิได้ 

9. ตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์ 
ผู้รับจ้างจะต้องจดัหาตัวอยา่งของวัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิด ที่ใข้ในการติดตัง้เสนอให้ผู้ว่าจ้าง พิจารณา

เห็นซอบก่อนด าเนินการตดิตัง้ในกรณีวัสดุอุปกรณ์ไม่สามารถน าตัวอย่างมาให้พิจารณาได ้ให้น าแบบจาก ผู้ผลติพร้อมกับ
แคตตาล็อกสง่ให้ผู้วา่จ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนจะท าการตดิตัง้ หากผู้รับจ้างท าการติดตั้งวัสด ุอุปกรณ๊ใดๆ ที่ยงัไม่ได้ผา่น
การเห็นชอบหรือผิดไปจากตัวอย่างหรือผิดไปจากแบบของผู้ผลติ ผู้รับจา้งจะต้อง รับผดิขอบในการร้ือถอนออกเพื่อท า
การติดตั้งใหม่ตามแตผู่้ว่าจ้างเห็นสมควร ค่าใช้จ่ายในการแก่ไขทั้งหมดผู้รับจ้าง จะต้องเป็นผู้ออกเองทัง้สิ้น 
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10. การรบัประกัน 
ผู้รับจ้างต้องรับประกันเปลี่ยนและ/หรือแก่ไขงาน และ/หรือวัสดุอุปกรณ์ที่เสยีและ/หรือเสื่อม คุณภาพ

รวมทั้งการท างานเป็นระยะเวลา 2 ป ีนับแต่วันที่ผู้รับจ้างสง่มอบงาน หรือนับแต ่วันที่ผู้ว่าจา้งเร่ิมใช้งานเป็นประจ า โดย
ถือวันที่ถึงก าหนดก่อนเป็นเกณฑ ์หากผู้รับจ้างไม่เร่ิมแก่ใฃและด าเนินการให้ เสร็จโดยเร็วแลว้ ผู้วา่จ้างสงวนลิทธี้ท่ีจะ
ด าเนินการเองแล้วคิดค่าใช้จ่ายจากผู้รับจา้งทัง้สิ้น ในระหว่างระยะเวลา รับประกัน ผู้รับจ้างต้องมีหลักทรัพย์วางค า้
ประกันไว้ตามจ านวนวงเงินค ้าประกันสัญญา โดยผู้ว่าจ้างมีลิทธ้ีน ามา จ่ายในกรณ์ที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขการ
ประกัน 

11. ระบบไฟฟ้า 
1 ระบบไฟฟ้าแรงสูง 

ใช้ไฟฟ้าระบบตามท่ีทางการไฟฟ้าก าหนดให ้
2 ระบบไฟฟ้าแรงดันต ่า 

ใช้ไฟฟ้าระบบ 380/220 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย ความถี่ 50 Hz  
3 ระบบสีของสายไฟและบัสบาร ์

3.1 ระบบไฟฟ้า 380/220 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย ให้ใข้สดิังน้ี 
สายไฟฟ้า เฟส A ใข้สีด า 
สายไฟฟ้า เฟส B ใข้สีแดง 
สายไฟฟ้า เฟส C ใช้สีน้ีาเงิน 
สายไฟฟ้าเส้นศูนย์ ใข้สิเทาอ่อน หรือ สิขาว 
สายไฟฟ้าเส้นสายดิน ใข้สิเขียว หรือ เขียวแกมเหลือง 
สายไฟฟ้าทีผลิตแต่เพียงสิเดียว ให้ทาสีหรือพันเทปทั้งสองข้างด้วยสิที่ก าหนดให้ 

3.2 ระบบไฟฟ้า 220 โวลต ์1 เฟส 2 สาย ให้ใข้สิดงัต่อ'โปน้ี 
สายไฟฟ้าเส้นไฟ          ใข้สิด า 
สายไฟฟ้าเส้นศูนย์ ใข้สิเทาอ่อน หรือ สิขาว 
สายไฟฟ้าเส้นสายดิน ใข้สิเขียว หรือ สิเขียวแกมเหลือง 

3.3 บัสบาร์ ให้ทาสีหรือติดเทปสติามระบบส ิข้อ 2.3.1 หรือ 2.3.2 

12. วัสดุพ้ืนฐานและการติดต้ัง 
1 ท่อร้อยสาย 

- ผู้รับจา้งจะต้องจดัหาและตดิตัง้ทัง้ระบบท่อร้อยสายให้สมบูรณ์ตามแสดงในแบบไฟฟ้าและ รายการ 
ประกอบแบบ วัสดุทัง้หมดที่ใข้ในการท าระบบท่อร้อยสายต้องเปีนของใหม่และเหมาะส าหรับงาน ท่อ ร้อยสายและข้อต่อ
ต่างๆ ต้องเป็นของที่ใข้กับงานไฟฟ้าโดยเฉพาะผลติภัณฑข์อง TAS, TSP, CDC, ABSO, MATSUSHITA, MARUICHI หรือ
เทียบเท่า 

- ท่อร้อยสายจะต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะร้อยสายและดึงสายออกได้สะดวกโดยไม่ท าลาย ฉนวนไฟฟ้า 
พื้นที่หน้าตัดรวมของสายไฟฟ้าต้องไม่เกิน 40% ของพื้นที่หน้าตดัภายในของท่อร้อยสายและตาม ตารางที่ 1 

- การต่อท่อร้อยสายชนิดบางอยูใ่นบริเวณเปียกชื้น ใช้ข้อต่อชนิดกันน ้า (Rain Tight) อยู่ในปูน ต้อง
ใช้ข้อต่อชนิดกันน ้าปูน (Concrete Tight) ท่อร้อยสายชนิดหนาใช้ข้อต่อชนิดเกลียวและต้องทาสีที่เกลียวก่อน ใส่ข้อต่อ
เพื่อกันน ้าเข้า 

- ท่อร้อยสายทีต่่อเขา้กับกล่องต่อสายและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดตอ้งมีข้อต่อส าหรับกล่องต่อสาย 
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(Box Connector) ตดิไว้ทุกแหง่ 
- ปลายท่อร้อยสายที่ม่การร้อยสายไฟเขา้ท่อ ถา้อยู่ในอาคารต้องมี Conduit bushing ใส่ไว้ ถา้อยู่

นอกอาคารหรือในที่เปียกชื้นต้องมี Service Entrance Fitting ใส่ไว้ ปลายท่อร้อยสายทีย่ังไม่ไดึใข้งานต้องใส ่ฝาครอบ 
(Cap) ตดิไว ้

- ท่อร้อยสายทีย่งัไม่ได้ผิงในผนังและพื้นต้องยดึด้วยประกับโลหะ (Conduit Strap) และประกับ 
ส าหรับแขวนท่อ (Conduit Hanger) อย่างแข็งแรงทุกระยะไม่เกิน 3 ฟตุ จากกล่องต่อสายหรือแผงไฟ และ ระหว่าง
ประกับไม่เกิน 10 ฟตุ หรือยกเว้นตามตารางที่ 2 

- การติดตั้งท่อร้อยสายจะต้องจดัวางให้ขนานและตัง้ฉากกับพื้นผนังและแบบโครงสร้างการวาง ท่อ
ร้อยสายต้องให้รศัมีความโคง้ของท่อไม่น้อยกว่า 6 เท่าของเส้นผา่ศูนย์กลางของท่อร้อยสาย จ านวนคร้ังทีโ่ค้ง งอระหว่าง
กล่องต่อสายสองจุดหรือระหว่างกล่องต่อสายกับแผงจา่ยไฟต้องไม่เกิน 4 โค้งหรือรวมไม1เกิน 360 องศา (การตดิตั้งท่อ
หนา ท่อบาง และท่ออ่อนให้ด าเนินการตาม NEC หัวข้อที่ 346, 348 และ 350 
ตามล าดับ) 

- ท่อร้อยสายทีผ่ิงใต้ดินต้องผงิลึกไม่น้อยกว่า40 ซม. จากระดับพืน้ดิน 
- การวางท่อร้อยสายจะต้องไม่ท าให้ผวิภายนอกช ารุด และปลายท่อร้อยทั้งสองข้างทุกท่อน จะต้อง

ท าให้หมดความคม โดยใช้ Conduit Reamer 
- การเชื่อมท่อร้อยสาย PVC ลเีหลืองให้เชื่อมด้วยข้อต่อและท าการทากาวตดิท่อป้องกันน ้าและ 

ความชื้นเขา้ไปในท่อร้อยสาย 
2. กล่องต่อสาย 

กล่องต่อสายและฝาครอบทุกชนิดให้ใช้แบบที่ท าด้วยเหล็กอาบสงักะสีหรือพลาสติกชนิดกันน ้า 
หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. 

กล่องต่อสายส าหรับภายนอกอาคารหรือทีเ่ปียกชื้นให้ใช้กับฝนได้ ท าด้วยโลหะหล่อ (Die Cast) 
หรือ Aluminium พ่นลทีี่ฝาครอบมขีอบยางเพื่อกันน ้าซึมหรือพลาสติกชนิดกันน ้า 

กล่องต่อสายส าหรับดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ใชช้นิดสี่เหลีย่มจัตุรัส หกเหลีย่มหรือแปด 
เหลี่ยมเป็นชนิดกันน ้า

3. สายไฟฟ้า 
1 ผู้รับเหมาจะต้องจัดหาสายไฟฟ้าและท าการเดินสายระบบไฟฟ้าทั้งหมดตามที่แสดงในแบบ 

แปลนไฟฟ้าและรายการประกอบแบบ สายไฟฟ้าที่ใซ้จะต้องเป็นสายทองแดงหุ้มด้วยฉนวนพีวีซีซ่ึงได้ตาม มอก. 11-
2518 เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอ่ืน 

2 การเดินสายไฟฟ้าจะต้องเดินในท่อร้อยสายหรือรางเดินสาย เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอ่ืนการ 
ร้อยสายในท่อร้อยสายจะต้องท าความสะอาดท่อไม่ให้มีดินทรายหรือเศษปูนติดอยู่ในท่อ แล้วจึงร้อยสาย และ ต้องใช้
สารหล่อลื่นชนิดผงซ่ึงไม่ท าปฏิกิริยากับฉนวนของสายไฟฟ้า เซ่น ผงกราไฟท่เคลือบสายไฟฟ้าก่อนท าการ ร้อยสาย 

 
13. ระยะเวลาด าเนินการ จะต้องแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถดัจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 

14. วงเงินงบประมาณ 
จ านวนเงิน 618,700 บาท 

15. ราคากลาง 
จ านวนเงิน 621,150 บาท 
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16. การส่งมอบงาน แบ่งเป็น 1 งวด ดังน้ี 
งวดที่ 1 จ่ายเป็นเงินในอัตราร้อยละ 100 เม่ือผู้รับจ้างไดด้ าเนินการติดตั้งตามรายการและสามารถใชง้านได ้

17.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
   โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ ม.6 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 077-599005 http://www.abts.ac.th/ 
 
 
 
 
        (นายสุขพณ ช่วยด ารงค์) 
            ประธานกรรมการ 
 
 
 
        (นายทวีศลิป์ เยาวนิตย)์ 
                 กรรมการ 
 
 
 
        (นายอาคม วงค์ทองเก้ือ) 
                 กรรมการ 
 

http://www.abts.ac.th/

