
 

ประกาศกรมพฒันาทีด่นิ โดย สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต ๕ 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบา้นพกัข้าราชการ ระดบัเชี่ยวชาญ (ระดบั ๙) หรือเทียบเท่า เนื้อที่ ๑๑๒.๖๐ 
ตารางเมตร ตอกเสาเข็ม จํานวน ๑ หลัง ด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

                 กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก
ข้าราชการ ระดับเช่ียวชาญ (ระดับ ๙) หรือเทียบเท่า เน้ือที่ ๑๑๒.๖๐ ตารางเมตร ตอกเสาเข็ม จํานวน ๑ หลัง ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาคร้ังน้ีเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑,๒๔๕,๙๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
                 ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑.   มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒.   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 ๓.   ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                 ๔.   ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 
 ช่ัวคราว เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไมผ่่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่รวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผูบ้ริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                 ๖.  มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ดังกล่าว 
                 ๘.  ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่กรมฯ 
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 
                ๙.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกนัเช่นว่าน้ัน 
              ๑๐. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศประกวดราคาจ้างด้วย 
วิธีอิเล็กทรอนิกส์หรืองานก่อสร้างอาคารในวงเงินค่าก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)   
ต่อ ๑ สญัญาและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมฯ เช่ือถือ 
                   ทั้งน้ี ผลงานดังกล่าวเป็นผลงานภายในระยะเวลาไม่เกิน ๔ ปี นับจากวันที่ทํางานแล้วเสร็จจนถึงวันที่
ย่ืนเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส ์
ผู้ย่ืนข้อเสนอทีเ่สนอราคาในรูปแบบของ “กจิการร่วมค้า”  ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี  
                  (๑)  กรณีที่กจิการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี 



 

                ผูย่ื้นข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที ่
๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผูส้นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ต้ังแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

                ผูส้นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓๒๔๖๖๖๗ ในวันและเวลาราชการ 

                ผูส้นใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายัง กรมพัฒนาที่ดิน โดย สาํนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ผ่านทางอีเมล์ r05_2@ldd.go.th หรือช่องทางตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ โดยกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕จะ
ช้ีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.cgd.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๗ เมษายน 
๒๕๖๓ 
  
 
 
 
 



  ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

  
  
  
  
  
  

 

ลงนาม  ก่อเกียรติ  จันทร์พ่ึงสุข  
(นายก่อเกียรติ จันทร์พ่ึงสุข) 

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 
ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
  

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 



 

เอกสารประกวดราคาจ้างกอ่สร้างด้วยการประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์ (e-bidding) 

เลขที ่ ๘/๒๕๖๓ 

การจ้างก่อสรา้งบ้านพกัขา้ราชการ ระดบัเชี่ยวชาญ (ระดบั ๙) หรือเทยีบเทา่ เนื้อที่ ๑๑๒.๖๐ ตารางเมตร ตอก
เสาเข็ม จํานวน ๑ หลัง 

ตามประกาศ กรมพฒันาทีด่นิ โดย สํานกังานพฒันาทีด่นิเขต ๕ 

ลงวันที ่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
 

                  กรมพัฒนาทีดิ่น โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า "กรมฯ" มีความประสงค์จะ 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ ระดับเช่ียวชาญ (ระดับ ๙) หรือเทียบเทา่ เน้ือที่ ๑๑๒.๖๐ ตารางเมตร 
ตอกเสาเข็ม จาํนวน ๑ หลัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น   ๑,๒๔๕,๙๐๐.๐๐ 
บาท (หน่ึงล้านสองแสนสี่หมืน่ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปน้ี 

                 ๑.     เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน(แนบท้ายเอกสาร) 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาจ้างก่อสร้าง 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 

                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา 

                          ๑.๖     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

                                     .................................ฯลฯ................................. 
                 ๒.    คณุสมบตัขิองผูย้ื่นขอ้เสนอ 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ช่ัวคราว เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไมผ่่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่รวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิ้งงานเป็นหุ้นส่วน

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TrCBMZoNeJIUpsEr89rmcw
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRrKNBz00u1zh1%0AbOpzJbYkigNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJh44Lb5s0Oc2DIv8Km%2BBMCSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6QDzA3vh%2Fo61wZkEgDSm%2BQ0
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SuS7eC%2FhzizpyleNEQ1VX9
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SVKlT%2BEOw6v8rDxMwzoSyn
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Tl41SQJcsc5uEs4s57smTc
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Sd%2FHNrIqXeXXsMXNEQhD6N
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SiEOFb%2FUoSR95eiAYtI39g


                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูม้ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว 

                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก ่กรมฯ ณ 
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสค์รั้งน้ี 

                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกนัเช่นว่าน้ัน 

                          ๒.๑๐     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนบาทถว้น) ต่อ ๑ สญัญาและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมฯเช่ือถือ 
                           ทั้งน้ี ผลงานดังกล่าวเป็นผลงานภายในระยะเวลาไม่เกิน ๔ ปีนับจากวันที่ทํางานแล้วเสร็จจนถึง 
วันที่ย่ืนเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์      
                           ผู้ย่ืนขอ้เสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมคีุณสมบัติ ดังน้ี 
                                   (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม ่กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการ
ร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
                                   (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณทีี่กิจการ
ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลา่วมาพร้อมการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้าน้ันสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักราย
เดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ย่ืนเสนอราคาได้ 
                                   ทั้งน้ี "กจิการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                          ๒.๑๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองของสถาปนิก วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า 
โดยต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม และใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าระดับภาคี สาขาละ ๑ คน 
                         ๒.๑๒  ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic  Government  Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                        ๒.๑๓  ผูย่ื้นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
อิเล็กทรอนิกส ์(Electronic  Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะ กรรมการ 
ป.ป.ช กําหนด 
                         ๒.๑๔  ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 



                 ๓.    หลกัฐานการย่ืนข้อเสนอ 

                         ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณผีู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ ่(ถ้าม)ี พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

                                   (๒)    ในกรณผีู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิช่นิติบุคคล ให้ย่ืน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สาํเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสําเนา
ถูกต้อง 

                                   (๓)    ในกรณผีู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งน้ี เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณทีี่ผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแ้นบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ทั้งน้ีหาก
ผู้รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่าน้ัน 

                                   (๒)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                   ทั้งน้ี เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน 



                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกสต์ามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้ง
ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถอืตัวหนังสือเป็น
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทัง้ปวงไว้แล้ว 

                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๖๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสญัญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรมฯ ให้เร่ิมทํางาน 

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๔.๕     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกสใ์นวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

                                    เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมร่ับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ
เสนอราคาให้แก่กรมฯ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย่ื้นข้อเสนอรายอ่ืนตาม
ข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย่ื้นข้อเสนอราย
อ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า กอ่นหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ และกรมฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าว



                          ๔.๘     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ย่ืนขอ้เสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด 

                                   (๔)    ผู้ย่ืนขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 

                                   (๕)    ผู้ย่ืนขอ้เสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลกัเกณฑ์และสทิธิในการพิจารณา 

                          ๕.๑     การพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี กรมฯจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หล
          ๕.๒     การพิจารณาผ

ักเกณฑ์ ราคา 

                ู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข

          ๕.๓     หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคณุสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต
อืย่ืนข้อเสนอไม่ถ

้อเสนอ กรมฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                ้อง หรือไม่ครบถ้วน
ตามข้อ ๓ หร ูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจ์ะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้
ย่ืนข้อเสนอรา ่ครบถ้วน หรือเสนอยน้ัน เว้นแต่ผูย่ื้นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม

ตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กรมฯกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ
ม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพ
ธิผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน 

          ๕.๔     กรมฯสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                   (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ือผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทา
ทรอนิกส์ หรือบัญชีรายช่ือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

รายละเอียดแ และความ
แตกต่างน้ัน ไ ิจารณาผ่อน
ปรนการตัดสิท
                
                งระบบจัดซื้อจัด
จ้างด้วยอิเล็ก ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมฯ 

                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ 
หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 

          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการป
ห์รือกรมฯ มีสทิธิให้ผู้ย่ืนข้อเสนอช้ีแจงข้อเท็จจริงเพ่ิม

                ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส เติมได้ กรมฯมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทําสญัญา หาก
ข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

          ๕.๖                     กรมฯทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไมร่ับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณา
เลือกจ้างในจํา ิจารณาจัดจ้างเลยก็นวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พ

ิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมฯเป็นเด็ดขาดผได้ สุดแต่จะพ ู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าใช้จ่าย หรือ ็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ัง กรมฯจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแ์ละลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอเป

นอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมเีหตุที่เช่ือถือได้ว่าย่ืนข้อเสนอกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสาร
ลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

เป็นผู้ย่ืนข้อเส อันเป็นเท็จ 
หรือใช้ช่ือบุคค
                               ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามเ

อนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรอืกรมฯ จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนัน้ช้ีแจงและแสด
อกสารประกวด

ราคาอิเล็กทร งหลักฐานที่ทาํ



ให้เช่ือได้ว่าผู้ย รมฯ มีสิทธิที่
จะไม่รับข้อเส ากกรมฯ 

                รกระทําที่เข้า
ลักษณะผู้ย่ืนข ยอ่ืน หรือขัดขวาง
การแข่งขันอย ระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอ
ราคา 
                 ๖.      ข้อกําหนดขอบเขตการดาํเนินงาน 

          - ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

                 ๗.     การทาํสญัญาจ้างก่อสร้าง 

                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ

                

 
๑.๓ หรือทําขอ้ตกลงเป็นหนังสือกับกรมฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรมฯยึดถือไว้ในขณะทําสัญญ
ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                          ๗.๑     เงินสด 

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส
น้ัน ชําระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทําสัญญา หรือกอ่นวันน้ันไ

าโดย

ั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
ม่เกิน ๓ วันทําการ 

                          ๗.๓     หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

                          ๗.๔     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รบัอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                          กรมฯจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โ
ถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงินเป็น จํานวน ๕ งวด โดยแต่ละงวดให้นําเสนอเอกสารแสดง
ปริมาณผลงานก่อสร้างพร้อมรูปถ่ายและแผนการดําเนินงาน รายละเอียดดังน้ี 
                          งวดที่ ๑ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐

ดย

 ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทํา
การก่อสร้างแล้วเสร็จดังน้ี 
                           - ส่งแผนงานก่อสร้างทั้งโครงการ ประกอบด้วยแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง 
                           - ผังแสดงพื้นที่ทํางาน การติดต้ังเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า ประปา (ช่ัวคราว) บริเวณกอง
เก็บ                                   วัสดุ-อุปกรณ์ จุดจัดการขยะ อยู่ภายในรั้วของโครงการ 
                           - ปรับพ้ืนที่ วางผัง ทดสอบดิน 
                           - งานตอกเสาเข็มทั้งหมด 
                           - เอกสารขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิศวกรรมโครง
                             จําเป็น 

สร้างทั้งหมด งานประปา และอื่น ๆ ที ่



หล่อคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จทั้งหมด 

ามคืบหน้าของการก่อสร้าง เมื่อเทียบกับแผนงานตามสัญญาจ้าง 

อมรูปถ่ายประกอบ ภายในระยะเวลา ๒๗ วัน ต้ังแต่วันที่เร่ฎมลงมือทํางานตามท่ีระบุ

ร้อยละ ๓๐) ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจ่าย 

ับพ้ืนช้ัน ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด 

        - ใบส่งงวดงาน 
 

ผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน 
า ๔๔ วัน ต้ังแต่วันที่เร่ิมลงมือทํางานตามท่ีระบุ

ดร้อยละ ๕๐) ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจ่าย 

ะตู - หน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด 
ิบาลภายในอาคาร แล้วเสร็จทัง้หมด 

 
ทั้งหมด 

ามคืบหน้าของการก่อสร้าง เมื่อเทียบกับแผนงานตามสัญญาจ้าง และ 

ต้ังแต่วันที่เร่ิมลงมือทํางานตามท่ีระบุ

หมดร้อยละ ๘๐) ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจ่าย 

 งานปูผิวพ้ืน แล้วเสร็จทั้งหมด 
งผนัง แล้วเสร็จทั้งหมด 



          - ใบสง่งวดงาน 

รบถ้วนตามสัญญา (รวมเป็นเงินทั้งหมดร้อยละ ๑๐๐) เมื่อผู้ 
าง ดังรายละเอียด 

ทั้งหมด 

ล้วเสร็จทั้งหมด 

าดสถานที่ก่อสร้างทั้งหมด 

านดังกล่าวแล้วเสร็จตามงวดน้ัน ๆ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี หรือข้อตกลงจ้างเป็น

ี่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนทําอีกทอดหน่ึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงน้ัน 

ู้รับจา้งปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกําหนดค่าปรับ

บัประกนัความชํารดุบกพรอ่ง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทําสญัญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม
น้อยกว่า   ๖ เดือน    นั

่
บถัดจากวันที่กรมฯได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม

ภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

                 ๑๑.    ข้อสงวนสทิธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 

                          ๑๑.๑   เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งน้ี ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ กรมฯได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงิน
งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                          ๑๑.๒   เมื่อกรมฯได้คัดเลือกผู้ย่ืนขอ้เสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแ์ล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 
และของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ย่ืนขอ้เสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 



                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 
วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

กาศ

                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (

ไทย

นาคม

๓)    ในกรณทีี่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

                          ๑๑.๓   ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งกรมฯได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมฯจะริบหลักประกันการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ํา
ประกัน การย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้
ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                          ๑๑.๔   กรมฯสงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาหรือข้อต
จ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห

กลง
็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี มีความขัดหรือแย้งก
ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตา

ัน
มคําวินิจฉัยของกรมฯ คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มีสิทธิ

เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 

                          ๑๑.๖   กรมฯ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากกรมฯไม่ได้ 

                                   (๑)    กรมฯไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะทําการจัดจ้างคร้ังน้ีต่อไป 

                                   (๒)    มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีสว่นได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน
กับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทําการจัดจ้างคร้ังน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กรมฯ หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๒.    การปรบัราคาคา่งานก่อสร้าง 
                          การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนํามาใช้ในกรณีที ่ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้ 
                          ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคํานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เร่ือง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ีที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                          สูตรการปรับราคา (สตูรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กําหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมฯได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕ 
                 ๑๒.    มาตรฐานฝีมือชา่ง 



ี้
ก่อสร้างดังกล่าว ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผูผ้่านการทดสอบ 

                          ในระหว่างระยะเวลา
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๔.    การประเมินผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการ 

                          กรมฯ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
เป็นผู้รับจ้างเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                          ทั้งน้ี หากผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับ

การก่อสร้าง ผูย่ื้นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

ให้

การคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดจะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือ
ทําสัญญากับกรมฯ ไว้ช่ัวคราว 
  

กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

 ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ 

 



มาตรฐานงานกอสราง 

บานพักขาราชการ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ ๙) หรือเทียบเทา 

๑. งานฐานราก 

 1.1 ดินใตฐานรากจะตองรับน้ําหนักบรรทุกไดไมนอยกวา 8 ตันตอตารางเมตร หากดินใตฐานรากรับ

น้ําหนักบรรทุกไดนอยกวา 8 ตันตอตารางเมตร จะตองมีการตอกเสาเข็ม 

 1.2 ในกรณีทีต่องตอกเสาเข็ม ใหใชขนาด 0.26x0.26x8.00 ม. รับน้ําหนกับรรทุกไดไมนอยกวา 

25 ตันตอตน 
 

๒. งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 2.1 คอนกรีตที่ใชในงานโครงสราง ตองมีกําลังรับแรงอัดคอนกรีตทางลูกบาศกไมนอยกวา 240 

กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ทรายที่นํามาใช เปนทรายละเอียด ไมมีสิ่งเจอปน เชนเศษใบไม เปลือกหอย เปน

ตน คอนกรีตหยาบใหใชอัตราสวน 1:3:5 

 2.2 เหล็กเสริมโครงสราง เหล็กเสนกลมผิวเรียบใหใชชั้นคุณภาพ SR 24 และหากเปนเหลก็เสนกลม

ผิวขอออย ใหใชชั้นคุณภาพ SD 40 

  เหล็กเสนกลมผิวเรียบ SR24 RB 6 มม. น้ําหนกั 0.222 กิโลกรัมตอเมตร 

  เหล็กเสนกลมผิวเรียบ SR24 RB 9 มม. น้ําหนัก 0.499กิโลกรัมตอเมตร 

  เหล็กเสนกลมผิวขอออย SD40 DB 12 มม. น้ําหนัก 0.888 กิโลกรัมตอเมตร 

  เหล็กเสนกลมผิวขอออย SD40 DB 16 มม. น้ําหนัก 1.578 กิโลกรัมตอเมตร 

 2.3 ระยะคอนกรีตหุมเหล็ก (Covering) ฐานรากใหใช 5 เซนติเมตร และโครงสรางทั่วไป ใหใช 3 ถึง 

5 เซนติเมตร 

๓. งานโครงสรางหลังคาและโครงสรางที่ใชเหล็กรปูพรรณ 

 3.1 ทอเหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 100x50x3.2 มม. ยาว 6 เมตร หนัก 42.12 กิโลกรัม 

 3.2 ทอเหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 38x75x3.2 มม. ยาว 6 เมตร หนัก 30.94 กิโลกรัม 

 3.3 ทอเหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 75x75x3.2 มม. ยาว 6 เมตร หนัก 42.12 กิโลกรัม 

 3.4 เหล็กโครงสรางรูปตัวซ ี125x50x20x3.2 มม. ยาว 6 เมตร หนัก 36.83 กิโลกรัม 

 3.5 เหล็กโครงสรางรูปตัวซ ี100x50x20x3.2 มม. ยาว 6 เมตร หนัก 33.04 กิโลกรมั 

3.6 เหล็กโครงสรางรูปตัวซ ี75x45x15x2.3 มม. ยาว 6 เมตร หนัก 19.53 กิโลกรัม 

๔. งานฝาเพดาน  

 ๔.๑ ฝาเพดาน ฝาเพดานภายในยิบซัมบอรด หนา ๙ มม. ชนิดมีฟรอยกันความรอน โครงเคราเหล็ก

ชุบสังกะสี 

 ๔.๒ ฝาเพดานภายนอกสําเร็จรูป ชนิดมีรูระบายอากาศ โครงเคราเหล็กชุบสังกะสี ภายในกรุมุงลวดไน

ลอนกันแมลง 

๕. งานผนังกอซีเมนตบล็อก 

 ๕.๑ ซีเมนตบล็อก ขนาด ๗x๑๙x๓๙ ซม. มีลักษณะตรงและไมบิดงอ 

 ๕.๒ ปูนกอและปูนฉาบใหใชปูนซีเมนตผสม ตราเสือ,ตรานกอินทรีย หรือเทียบเทา 



 ๕.๓ ทรายที่นํามาใช เปนทรายละเอียด ไมมีสิ่งเจือปน เชน เศษใบไม เปลือกหอย เปนตน 

 ๕.๔ กระเบื้องกกรุผนัง ใหใชกระเบื้องเซรามิคผิวเรียบ พรอมยาแนวรอยตอ 

๖. งานผิวพื้นท่ี 

 ๖.๑ ปูนที่ใชปูกระเบื้อง ใหใชปูนซีเมนตผสม ตราเสือ,ตรานกอินทรีย หรือเทียบเทา 

 ๖.๒ ทรายที่นํามาใช เปนทรายละเอียด ไมมีสิ่งเจือปน เชน เศษใบไม เปลือกหอย เปนตน 

 ๖.๓ กระเบื้องปูพื้นหอง ใหใชกระเบื้องเซรามิคผิวเรียบ พรอมยาแนวรอยตอ 

 ๖.๔ กระเบื้องปูพื้นหองน้ํา ใหใชกระเบื้องเซรามิคผิวดาน พรอมยาแนวรอยตอ 

๗. งานระบบไฟฟา 

 ๗.๑ สายไฟทั้งหมดที่นํามาใชในงานตองไดมาตรฐานตาม มอก. 

 ๗.๒ ปลั๊กและสวิชท ใหใชผลติภัณฑ ตราชาง,พานาโซนิค,ฟนลิปส หรือเทียบเทา 

 ๗.๓ การเดินสายไฟในอาคาร ใหเดินแบบรอยทอฝงในผนัง 

 ๗.๔ ตูควบคุม ขนาด ๑๒ ชอง 

 ๗.๕ อุปกรณไฟฟาสองสวาง รายละเอียดตามรายการประกอบแบบงานไฟฟา 

 ๗.๖ สายเมนไฟฟา ใหใชขนาด ๒๕ มม. และไดมาตรฐานตาม มอก. 

๘. งานระบบสุขาภิบาล 

 ๘.๑ ถังบําบัดน้ําเสียขนาด ๑๒๐๐ ลิตร ใชผลิตภัณฑ DOS,PP,BIOTIC,COTTO หรือเทียบเทา 

กรรมวิธีการติดตั้งใหเปนไปตามกรรมวิธีของผูผลิต  

8.1 ทอน้ําดี (ทอ PVC) ใหใชชั้นคุณภาพ 13.5 

8.2 ทอน้ําเสีย ทอน้ําทิ้ง (ทอ PVC) ใหใชชั้นคุณภาพ 8.5 

9.งานสุขภัณฑ 

 9.1 กอกน้ําขนาดตางๆ ใชผลิตภัณฑของ SANWA หรือเทียบเทา 

 9.2 โถสวมชักโครกแบบนั่งราบ ใชผลิตภัณฑ COTTO ,AMERICAN STANDARD หรือเทียบเทา 

10.งานครุภัณฑ 

 10.1 ถังเก็บน้ําไฟเบอรกลาส ขนาด 1000 ลิตร ชนิดกันตะไครน้ํา 

 10.2 ปมน้ําอันโนมัติ ขนาด 150 วัตต 
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วสัดุ/หน่วย รวมค่าวสัดุ ค่าแรงงาน/หน่วย รวมค่าแรง
จ านวน หน่วย บาท บาท บาท บาท บาท

งานโครงสร้าง
วางผังหาศูนย์กลางเสา 11 จุด 150 1,650            100 1,100             2,750                   
เสาเข็มตอก ขนาด 0.26x0.26x 8.00  ม. 11 ต้น 3,106             34,166          เหมา 8,500             42,666                 
ตัดหวัเสาเข็ม 11 ต้น 0 -               230 2,530             2,530                   
ขุดหลุมฐานรากพร้อมกลบกลับ 2 ม.3 -               125 250               250                     
ทรายถมฐานรากและพื้นชั้นล่าง 1.15 ม.3            420.56 484                              99 114               597                     
คอนกรีตรองก้นหลุม (คอนกรีตหยาบ)         0.35 ม.3             1,300 455                             398 139               594                     
เหล็กเสริมโครงสร้าง
DB 16       2,156 กก.             21.13 45,556                        3.40 7,330             52,887                 
DB 12           95 กก.             20.96 1,991                          3.40 323               2,314                   
RB 9         830 กก.             21.67 17,986                        4.10 3,403             21,389                 
RB 6           85 กก.             22.98 1,953                          4.10 349               2,302                   
ลวดผูกเหล็ก           65 กก.             24.00 1,560                             -   -                1,560                   
ไม้แบบ         200 ม.2                200 40,000                         133 26,600           66,600                 
คอนกรีตโครงสร้าง  (คอนกรีตผสมเสร็จ) 16 ม.3         1,962.00 31,392                         391 6,256             37,648                 
พื้นส าเร็จรูป 85 ม.2                240 20,400                          25 2,125             22,525                 
เหล็ก TOPPING ลวดขนาด 4 มม. @0.20 ม. 85 ม.2             26.00 2,210                          5.00 425               2,635                   
คอนกรีต   TOPPING 4 ม.3         1,962.00 7,848                           391 1,564             9,412                   
งานบนัได -                -                      
แผ่น Plate   พร้อมพกุ และน็อต 8 ชุด 500               4,000            50                 400               4,400                   
เหล็กแม่บนัได เหล็กกล่อง 100X50X3.2 3 ทอ่น 1,026             3,078            -                3,078                   
คาน ตงเหล็กกล่อง 1 1/2"X3"X3.2มม.  4 ทอ่น 753               3,012            -                3,012                   
เสาเหล็กกล่อง 3"X3"X3.2มม.  1 ทอ่น 1,026             1,026            -                1,026                   

รวมวสัดุ + ค่าแรง
หมายเหตุ

ค่าแรงงาน
ล าดับที่ รายการก่อสร้าง รวมวสัดุ

จ านวนวสัดุ/รายการวสัดุ

กลุม่สถาปัตยกรรมและภมิูสถาปัตยกรรม ส านกัวิศวกรรมเพ่ือการพฒันาที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน



2/6
รายการแยกวสัดุ/ประมาณราคา…................บา้นพกัข้าราชการระดับ 9..…….......................…………สถานที…่.............สพข. 5     จ.ขอนแก่น.................... ใบ ปร.4
ผู้แยกวสัดุ/ประมาณราคา……......นายศิริชัย  พจนพรพนัธ.์..........……....…..แบบเลขที…่…...1689  ส..........…รายการแยกเลขที…่…....……….วนัที…่...............31  มีนาคม   2563…............….. แผ่นที…่…...............

วสัดุ/หน่วย รวมค่าวสัดุ ค่าแรงงาน/หน่วย รวมค่าแรง
จ านวน หน่วย บาท บาท บาท บาท บาท

รวมวสัดุ + ค่าแรง
หมายเหตุ

ค่าแรงงาน
ล าดับที่ รายการก่อสร้าง รวมวสัดุ

จ านวนวสัดุ/รายการวสัดุ

ลูกต้ังซีเมนต์บอร์ด หนา 10 มม. 1 แผ่น 365               365              1,300             1,300             1,665                   
ขั้นบนัไดซีเมนต์บอร์ด ขนาด 0.25x1.20x0.025 ม. 15 ทอ่น 280               4,200            125               1,875             6,075                   
ราวบนัได 8 ม. 1,000             8,000            161               1,288             9,288                   

งานโครงหลังคา และหลังคา
C 125x50x20x3.2 23 ทอ่น 585               13,455          340               7,820             21,275                 
C 100x50x20x3.2 28 ทอ่น 1,026             28,728          340               9,520             38,248                 
C 75x45x15x2.3 24 ทอ่น 370               8,880            210               5,040             13,920                 
หลังคา ไตรลอน 121 ตร.ม. 126               15,246          50                 6,050             21,296                 
ครอบสันหลังคา 10 ม. 158               1,580            45                 450               2,030                   
เชิงชาย + ปั้นลม + ปดิลอน 65 ม. 300               19,500          150               9,750             29,250                 
ครอบข้าง 32 ม.                158 5,056                            45 1,440             6,496                   

งานสถาปตัยกรรม
งานพื้น
พ1 พื้นค.ส.ล. ผิวคอนกรีตทาสีอีพอ็กซ่ี รวมบนัได           95 ม.2                125 11,875                          40 3,800             15,675                 
พ2 พื้นค.ส.ล. ปกูระเบื้องเซรามิค ชนิดผิวด้าน ขนาด 30x60 ซม. 11 ม.2                350 3,850                           222 2,442             6,292                   
พ3 พื้นค.ส.ล. ผิวขัดหยาบ 30 ม.2                  -   -                              222 6,660             6,660                   
พ4 พื้นขานพกับนัได สมาร์ทบอร์ด 1 แผ่น                500 500               เหมา 500               1,000                   
งานผนัง
ผ1 ผนังคอนกรีตบล็อคฉาบปนูเรียบ         248 ม.2                268 66,464                         244 60,512           126,976                
ผ2 ผนังผิวบกุระเบื้องเซรามิคส์ผิวมัน ขนาด  12"x18" 48 ม.2                350 16,800                         181 8,688             25,488                 
Glass Block 0.75 ม.2             1,250 938                             100 75                 1,013                   

กลุม่สถาปัตยกรรมและภมิูสถาปัตยกรรม ส านกัวิศวกรรมเพ่ือการพฒันาที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน
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วสัดุ/หน่วย รวมค่าวสัดุ ค่าแรงงาน/หน่วย รวมค่าแรง
จ านวน หน่วย บาท บาท บาท บาท บาท

รวมวสัดุ + ค่าแรง
หมายเหตุ

ค่าแรงงาน
ล าดับที่ รายการก่อสร้าง รวมวสัดุ

จ านวนวสัดุ/รายการวสัดุ

ชุดแผงระแนงเฌอร่า พร้อมโครงเหล็กบงัแนวระบบทอ่น้ า 2.7 ม.2             2,500 6,750                             -   -                6,750                   
ชุดระแนงไม้เทยีม 1 1/2"x1 1/2" 1.3 ม.2             1,500 1,950                             -   -                1,950                   

ผนังเซาะร่องฝังพวีซีี 9 ม.2                100 900                             100 900               1,800                   
งานฝ้าเพดาน
ฝ1  ฝ้าเพดานภายในยิบซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ           43 ม.2                333 14,319                           -   -                14,319                  รวมค่าแรง

ฝ2  ฝ้าเพดานภายในยิบซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม.           68 ม.2                344 23,392                           -   -                23,392                  รวมค่าแรง

โครงเคร่าโลหะ
ฝ3  ฝ้าเพดานภายนอกส าเร็จรูปชนิดมีรูระบายอากาศ และตา
ข่าย

43 ม.2                400 17,200                           -   -                17,200                  รวมค่าแรง
ฉนวนกันความร้อน ฝ2 68 ม.                177 12,036                          20 1,360             13,396                 
บวัปนูปั้น หนา 0.10 ม. 26 ม.                109 2,834                            60 1,560             4,394                   
เสาเอ็นและทบัหลัง 132 ม.                 85 11,220                          44 5,808             17,028                 
งานบวัพื้น 67 ม.                 80 5,360                            40 2,680             8,040                   
งานประตูหน้าต่าง
ป1  พร้อมอุปกรณ์และค่าแรง 1 ชุด             2,190 2,190            -                2,190                   
ป2  พร้อมอุปกรณ์และค่าแรง             2 ชุด             1,990 3,980            -                3,980                   
ป3  พร้อมอุปกรณ์และค่าแรง             2 ชุด             1,990 3,980            -                3,980                   
ป4  พร้อมอุปกรณ์และค่าแรง             3 ชุด             1,030 3,090            -                3,090                   
ป5  พร้อมอุปกรณ์และค่าแรง             1 ชุด             1,030 1,030            -                1,030                   
น1  พร้อมอุปกรณ์และค่าแรง             3 ชุด             4,190 12,570          -                12,570                 
น2  พร้อมอุปกรณ์และค่าแรง             2 ชุด             2,190 4,380            -                4,380                   
น3  พร้อมอุปกรณ์และค่าแรง             7 ชุด             2,510 17,570          -                17,570                 
น4  พร้อมอุปกรณ์และค่าแรง             1 ชุด             3,890 3,890            -                3,890                   
น5  พร้อมอุปกรณ์และค่าแรง             1 ชุด             1,900 1,900            -                1,900                   
น6  พร้อมอุปกรณ์และค่าแรง             3 ชุด             1,990 5,970            -                5,970                   
กลุม่สถาปัตยกรรมและภมิูสถาปัตยกรรม ส านกัวิศวกรรมเพ่ือการพฒันาที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน
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วสัดุ/หน่วย รวมค่าวสัดุ ค่าแรงงาน/หน่วย รวมค่าแรง
จ านวน หน่วย บาท บาท บาท บาท บาท

รวมวสัดุ + ค่าแรง
หมายเหตุ

ค่าแรงงาน
ล าดับที่ รายการก่อสร้าง รวมวสัดุ

จ านวนวสัดุ/รายการวสัดุ

น7  พร้อมอุปกรณ์และค่าแรง             1 ชุด             9,120 9,120            -                9,120                   
งานสุขภณัฑ์
อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด             2 ชุด             2,500 5,000                           450 900               5,900                   
โถส้วมนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 2 ชุด             5,000 10,000                         450 900               10,900                 
ฝักบวัอาบน้ า พร้อมวาวล์ 1 ชุด                300 300                              70 70                 370                     
สายช าระ พร้อม stop valve 2 ชุด                250 500                              70 140               640                     
ที่วางสบู่ 1 ชุด                280 280                             120 120               400                     
ก็อกล้างพื้น 3 ชุด                150 450                              25 75                 525                     
ตะแกรงดักผงกันกล่ิน 3 ชุด                100 300                              75 225               525                     
ราวแขวนผ้า 1 ชุด                150 150                             130 130               280                     
กระจกเงา ขนาด 0.60x0.90 ม. 2 ชุด 800               1,600            300               600               2,200                   

ระบบสุขาภบิาล
เดินทอ่น้ าดี 5 จุด 500 2,500            100               500               3,000                   
เดินทอ่น้ าทิ้ง 1 1/2นิ้ว 3 จุด 550 1,650                           200 600               2,250                   
เดินทอ่น้ าโสโครก 4 นิ้ว 2 จุด             1,000 2,000                           500 1,000             3,000                   
ทอ่เมนต์โสโครก 4 นิ้ว 1 จุด             1,500 1,500                           350 350               1,850                   
เดินทอ่เมนต์น้ าทิ้ง 2 นิ้ว 1 จุด             1,000 1,000                           250 250               1,250                   
เดินทอ่เมนต์น้ าดี 1  นิ้ว 2 จุด                550 1,100                           250 500               1,600                   
เดินทอ่น้ าทิ้งจากบอ่บ าบดัสู่ทอ่ระบายน้ า             5 เมตร                500 2,500                           250 1,250             3,750                   
ทอ่ระบายน้ าทิ้ง ซีเมนต์ใยหนิ Ø 8" 5 เมตร                100 500                             250 1,250             1,750                   
ก๊อกสนาม 1 จุด                250 250                              50 50                 300                     
ถังบ าบดัน้ าเสีย 1 ชุด             9,240 9,240                        1,500 1,500             10,740                 
ฐานรากถังบ าบดัน้ าเสีย 1 เซท             2,500 2,500                        2,000 2,000             4,500                   
บอ่พกัส าเร็จรูป 2 ชุด                350 700                             300 600               1,300                   
กลุม่สถาปัตยกรรมและภมิูสถาปัตยกรรม ส านกัวิศวกรรมเพ่ือการพฒันาที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน
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วสัดุ/หน่วย รวมค่าวสัดุ ค่าแรงงาน/หน่วย รวมค่าแรง
จ านวน หน่วย บาท บาท บาท บาท บาท

รวมวสัดุ + ค่าแรง
หมายเหตุ

ค่าแรงงาน
ล าดับที่ รายการก่อสร้าง รวมวสัดุ

จ านวนวสัดุ/รายการวสัดุ

ฐานถังเก็บน้ า 1 ฐาน             2,500 2,500                        1,500 1,500             4,000                   
ค่าติดต้ังปั้มน้ า พร้อมอุปกรณ์ 1 งาน                500 500                             500 500               1,000                   
งานไฟฟา้
ดวงโคมชนิดติดฝ้าเพดานทรงกลม หลอด LED 24 W 5 ชุด                287 1,435                           115 575               2,010                   
ดวงโคมหอ้ยฝ้าเพดานทรงกลม หลอด LED 12 W 1 ชุด                950 950                             115 115               1,065                   
ดวงโคมดาวน์ไลทท์รงเหล่ียม  LED  9 W 7 ชุด                240 1,680                           115 805               2,485                   
ดวงโคมติดผนังชนิดกันน้ า หลอด  LED 7 W 1 ชุด                300 300                             115 115               415                     
ปล๊ักระบบทวีี 2 ชุด                150 300                              80 160               460                     
สวทิซ์ระบบแอร์ 2 ชุด                200 400                              80 160               560                     
เต้ารับคู่ชนิด  3  ขา   พร้อมอุปกรณ์ + เดินสาย 13 ชุด                450 5,850                            80 1,040             6,890                   
เต้ารับคู่ชนิด 3 ขา กันน้ า   พร้อมอุปกรณ์ + เดินสาย 1 ชุด                500 500                              80 80                 580                     
สวทิซ์เปดิ - ปดิ    พร้อมอุปกรณ์ + เดินสาย 16 ชุด                400 6,400                            80 1,280             7,680                   
สวทิซ์เปดิ - ปดิ    2 ทาง    พร้อมอุปกรณ์ + เดินสาย 2 ชุด                450 900                              80 160               1,060                   
Load Center + สายเมนต์ 1 ชุด             4,000 4,000                        1,200 1,200             5,200                   
สายเมนต์วงจรย่อยแสงสวา่ง 2 หน่วย 1,000             2,000            800               1,600             3,600                   
สายเมนต์วงจรย่อยปล๊ัก 2 หน่วย             1,500 3,000                           850 1,700             4,700                   
เบด็เตล็ด 3,500            3,500                   
งานทาสีพลาสติก         650 ม.2                 35 22,750                          31 20,150           42,900                 

ทาสีกันสนิม สีเทา 2 คร้ัง         130 ม.2                 45 5,850                            35             4,550 10,400                 
รวมวสัดุ + แรงงาน                946,296
ค่า  FACTOR   F  =  1.3052                288,810
รวมงานก่อสรา้ง              1,235,106 1

กลุม่สถาปัตยกรรมและภมิูสถาปัตยกรรม ส านกัวิศวกรรมเพ่ือการพฒันาที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน
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วสัดุ/หน่วย รวมค่าวสัดุ ค่าแรงงาน/หน่วย รวมค่าแรง
จ านวน หน่วย บาท บาท บาท บาท บาท

รวมวสัดุ + ค่าแรง
หมายเหตุ

ค่าแรงงาน
ล าดับที่ รายการก่อสร้าง รวมวสัดุ

จ านวนวสัดุ/รายการวสัดุ

งานครภุณัฑ์
ถังเก็บน้ าไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,000 ลิตร             1 ใบ             5,200 5,200                               5,200
ปั้มน้ าขนาด 150 วตัต์             1 เคร่ือง             5,340 5,340                               5,340
รวมงานครุภณัฑ์                  10,540
 VAT 7%                      738
รวมงานครุภณัฑ์                  11,278 2

รวมค่าก่อสรา้งอาคารและครภุณัฑ์ 1 + 2              1,246,383
สามารถก่อสรา้งได้ตามงบประมาณ 1,245,900           

 หนึ่งล้านสองแสนส่ีหมื่นหา้พนัเก้าร้อยบาทถ้วน

กลุม่สถาปัตยกรรมและภมิูสถาปัตยกรรม ส านกัวิศวกรรมเพ่ือการพฒันาที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน



ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

จางกอสรางบานพกัขาราชการ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ ๙) หรือเทียบเทา 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

๑. ความเปนมา 

 ดวยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ มีความประสงคจะกอสรางบานพักขาราชการ ระดับเชี่ยวชาญ 

(ระดับ ๙) หรือเทียบเทา ลักษณะเปนอาคาร คสล. สูง ๒ ชั้น มีพื้นที่โดยประมาณ ๑๑๒.๖๐ ตารางเมตร เพ่ือ

ใชพักอาศัยของขาราชการและเจาหนาที่โดยไดรับงบประมาณสําหรับกอสรางอาคารดังกลาวในปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

๒. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใชเปนที่พักอาศัยของขาราชการ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ ๙) หรอืเทียบเทา 
 

๓. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

 ๓.๑   มีความสามารถตามกฎหมาย 
          3.๒   ไมเปนบุคคลลมละลาย 
          3.๓   ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
          3.๔   ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
          3.๕  ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
          3.๖  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
         3.๗  เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
         3.๘  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมฯ  
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี ้
        3.๙  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคาํสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
         3.10 ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศประกวดราคาจางดวย 
วิธีอิเล็กทรอนิกสหรืองานกอสรางอาคารในวงเงินคากอสรางไมนอยกวา 600,000.00 บาท (หกแสนบาท
ถวน)   ตอ 1 สัญญาและเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมฯ 
เชื่อถือ 

ทั้งนี้ ผลงานดังกลาวเปนผลงานภายในระยะเวลาไมเกิน 4 ป นับจากวันที่ทํางานแลวเสรจ็ 
จนถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส 

ผูยืน่ขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา”  ตองมีคณุสมบัติ ดังนี้   
 (1)  กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวมคา”  



สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสรางอาคาร กิจกรรมรวมคาดังกลาว สามารถนําผลงานกอสรางอาคารของ
ผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางอาคารของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได  
 (2)  กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม  นิติบุคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคา ทุก
รายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคา
มีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลัก
ในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางอาคารของ
ผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได 
  ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา  กิจการรวมคาที่จด
ทะเบียนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
         3.11  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีหนังสือรับรองของสถาปนิก วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟา โดยตอง
มีใบอนุญาตเปนผูประกอบการวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม และใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม คุณวุฒิไมต่ํากวาระดับภาคี สาขาละ ๑ คน 
         3.12  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐอิเล็กทรอนิกส (Electronic  
Government  Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
          3.๑3  ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
อิเล็กทรอนิกส (Electronic  Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะ 
กรรมการ ป.ป.ช กําหนด 
          3.๑4  ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 
          3.๑5  ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ
จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช 
กําหนด 
๔. แบบรูปรายการ หรือลักษณะเฉพาะ 

 ตามแบบและรายละเอียดประกอบแบบของ สํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

แบบเลขที่ ๑๖๘๙ ส. จํานวน ๙ แผน 
 

๕. สถานที่กอสราง 

 สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๖.๑ กําหนดระยะเวลาแลวเสรจ็ไมเกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง.                     

 ๖.๒ กําหนดยืนราคา 60 วัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗. กําหนดวันสงมอบงาน 

 แบงงวดงานออกเปน 5 งวด โดยแตละงวดใหนําสงเอกสารแสดงปริมาณผลงานกอสรางพรอมรูปถาย

และแผนการดําเนินงาน รายละเอียดดังนี.้- 

 งวดที่ ๑. เปนเงินรอยละ 10 ของคาจางตามสัญญา โดยจายตอเมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางแลวเสร็จ

ดังนี้ 

  -. สงแผนงานกอสรางทั้งโครงการ ประกอบดวยแผนตามสัญญาจาง และแผนงานของผูรับจาง 

  -. ผังแสดงพ้ืนที่ทํางาน การติดตั้งเครื่องจักร ระบบไฟฟา ประปา (ชั่วคราว) บรเิวณกองเก็บ

วัสดุ-อุปกรณ จุดจัดการขยะ อยูภายในรั้วของโครงการ 

-. ปรับพื้นที่ วางผัง ทดสอบดิน 

-. งานตอกเสาเข็มทั้งหมด 

-. เอกสารขออนุมัติวัสดุอุปกรณที่ใชในงานวิศวกรรมโครงสรางทัง้หมด งานประปา และอื่น ๆ 

ทีจ่ําเปน 

 -. งานหลอคอนกรีตฐานราก แลวเสร็จทั้งหมด 

-. งานหลอคอนกรีตเสาตอมอ แลวเสร็จทั้งหมด 

-. งานหลอคอนกรีตคานคอดิน แลวเสร็จทั้งหมด 

-. งานหลอคอนกรีตเสาชั้น ๑ แลวเสร็จทั้งหมด 

 -. ใบสงงวดงาน 

 -. แผนงานกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสราง เมื่อเทียบกับแผนงานตามสัญญาจาง 

และแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณทีี่งานไมเปนไปตามแผน 

แลวเสร็จถูกตองตามรายการ พรอมรูปถายประกอบ ภายในระยะเวลา 27 วัน ตั้งแตวันที่เริ่มลงมือ

ทํางานตามที่ระบุในสัญญาจาง 

งวดที่ 2. เปนเงินรอยละ 20 (รวมเปนเงินทั้งหมดรอยละ 30) ของคาจางตามสัญญา โดยจายตอเมื่อผูรับ

จางไดทําการกอสรางแลวเสร็จดังน้ี 

 -. งานหลอคอนกรีตพ้ืนชั้น ๑ แลวเสร็จทั้งหมด 

-. งานหลอคอนกรีตคานรับพื้นชั้น ๒ แลวเสร็จทั้งหมด 

-. งานหลอคอนกรีตเสาชั้น ๒ แลวเสร็จทั้งหมด 

-. งานหลอคอนกรีตพ้ืนชั้น ๒ แลวเสร็จทั้งหมด 

-. งานโครงหลังคา และงานมุงหลังคา แลวเสร็จทั้งหมด 

-. ใบสงงวดงาน 

-. แผนงานกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสราง เมื่อเทยีบกับแผนงานตามสัญญาจาง 

และแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณทีี่งานไมเปนไปตามแผน 

แลวเสร็จถูกตองตามรายการ พรอมรูปถายประกอบ ภายในระยะเวลา 44 วัน ตั้งแตวันที่เริ่มลงมือ

ทํางานตามที่ระบุในสัญญาจาง 

 



งวดที ่3. เปนเงินรอยละ ๒๐ (รวมเปนเงินทั้งหมดรอยละ 50) ของคาจางตามสัญญา โดยจายตอเม่ือ

ผูรับจางไดทําการกอสรางแลวเสร็จดังนี ้

-. งานกออิฐผนังพรอมฉาบปูนเรียบ และติดตั้งวงกบประตู - หนาตาง แลวเสรจ็ทั้งหมด 

-. งานเดินทอสุขาภิบาลภายในอาคาร แลวเสร็จทั้งหมด 

-. งานเดินทอรอยสายไฟฟาพรอมบล็อก แลวเสร็จทั้งหมด 

-. งานฝาเพดานรอบนอก แลวเสร็จทั้งหมด 

-. เอกสารขออนุมัติวัสดุอุปกรณ งานสุขภัณฑ งานไฟฟา งานสี งานผิวพื้น และอ่ืน ๆ ที่ใชใน

งานสถาปตยกรรมทั้งหมด 

-. ใบสงงวดงาน 

-. แผนงานกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสราง เมื่อเทียบกับแผนงานตามสัญญาจาง 

และแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณทีี่งานไมเปนไปตามแผน 

แลวเสร็จถูกตองตามรายการ พรอมรูปถายประกอบ ภายในระยะเวลา 58 วัน ตั้งแตวันทีเ่ริ่มลงมือ

ทํางานตามที่ระบุในสัญญาจาง 

งวดที่ 4. เปนเงินรอยละ ๓๐ (รวมเปนเงินทั้งหมดรอยละ 80) ของคาจางตามสัญญา โดยจายตอเม่ือ

ผูรับจางไดทําการกอสรางแลวเสร็จดังนี ้

-. งานปูผิวพ้ืน แลวเสร็จทั้งหมด 

-. งานบุกระเบื้องผนัง แลวเสร็จทั้งหมด 

-. งานบันได แลวเสร็จทั้งหมด 

-. งานติดตัง้บานประต ู- หนาตาง แลวเสร็จทั้งหมด 

-. งานระบบไฟฟา ระบบประปา อยางนอย ๕๐% 

-. ใบสงงวดงาน 

แลวเสร็จถูกตองตามรายการ พรอมรูปถายประกอบ ภายในระยะเวลา 78 วัน ตั้งแตวันที่เริ่มลงมือ

ทํางานตามที่ระบุในสัญญาจาง 

งวดที่ 5. งวดสุดทาย จายเงินครบถวนตามสัญญา (รวมเปนเงินทั้งหมดรอยละ 100) เมื่อผูรับจาง

ทํางานแลวเสร็จครบถวนเรยีบรอย สมบูรณตามสัญญาจาง ดังรายละเอียด 

-. งานฝาเพดานภายใน แลวเสร็จทั้งหมด 

-. งานระบบไฟฟา ระบบประปา แลวเสร็จทั้งหมด 

-. งานติดตั้งสุขภัณฑ แลวเสร็จทั้งหมด 

-. งานสุขาภิบาล แลวเสร็จทั้งหมด 

-. งานส ีแลวเสร็จทั้งหมด 

-. ทําความสะอาดสถานที่กอสรางทั้งหมด 

-. ใบสงมอบงาน 

แลวเสร็จถูกตองตามรายการ พรอมรูปถายประกอบ ภายในระยะเวลา 90 วัน ตั้งแตวันที่เริ่มลงมือ

ทํางานตามที่ระบุในสัญญาจาง 



 การสงมอบงวดงานและการเบิกจายเงินคาจางสามารถสงมอบงานขามงวดได หากงานดังกลาวแลว

เสร็จตามงวดนั้น ๆ ยกเวนงานงวดสุดทาย 

 

๘. วงเงินในการจัดหา 

 งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ คาที่ดินและสิ่งกอสราง วงเงิน 

๑,๒๔๕,๙๐๐.- บาท (หนึ่งลานสองแสนส่ีหมื่นหาพันเการอยบาทถวน)  

 
 

๙. ราคากลาง 

 เปนเงนิ ๑,๒๔๕,๙๐๐.- บาท (หนึ่งลานสองแสนสี่หมื่นหาพันเการอยบาทถวน) 
 

๑๐. แบบสัญญาที่ใช 

 ๑๐.๑. ใชสัญญาแบบปรับคาได (คา K) 

 ๑๐.๒. ใชสัญญาจางกอสราง 

๑๑.หลักเกณฑในการพิจารณา : ใชเกณฑราคารวม 

๑๒. สถานที่ติดตอเพื่อทราบขอมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะ วิจารณหรือแสดงความคิดเห็นโดยเปดเผยตัว 

 สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวดัขอนแกน 

 โทรศัพท ๐๔๓-๒๔๖๖๖๗ , โทรสาร ๐๔๓-๒๔๓๙๑๓ 

e-mail : r05_๒@ldd.go.th 
 

 

                                                        คณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงาน (TOR) 

 

 

ลงนาม  พิทักษพงษ   ธีระวงศ      ประธานกรรมการ 

                                                          (นายพิทักษพงษ  ธีระวงศ) 

                                                          ผูอํานวยการกลุมสํารวจเพ่ือทําแผนที่ 

 

 

                                                            ลงนาม  วิฑูรย   อุตสี    กรรมการ 

                                                                      (นายวิฑูรย  อุตสี) 

                                                                  นายชางโยธาชํานาญงาน 

 

                                                             ลงนาม   นําพล  บริวาล กรรมการ 

             (นายนําพล  บรวิาล) 

                                                             วิศวกร 
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 รวมค่าวัสดุ  และค่าแรงงาน

รายการปริมาณงานและราคา
งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม บ้านพักข้าราชการระดับ 9

สถานที่ก่อสร้าง สพข.5 จ.ขอนแก่น   

ประมาณราคาโดย นายศิริชัย พจนพรพันธ์ แบบเลขที่  1689 ส. 31  มีนาคม  2563ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลําดับที่ รายการก่อสร้าง ค่าวัสดุจํานวน หน่วย ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ค่าแรงงาน หมายเหตุ

งานครุภัณฑ์       

ถังเก็บน้ําไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,000 ลิตร       -                     

ปั๊มน้ําขนาด 150 วัตต์ 1                ใบ   -                     

รวมงานครุภัณฑ์ 1                เครื่อง -                     

VAT 7%   -                     

รวมงานครุภัณฑ์         -             -                    -                     

 -                     

รวมค่าก่อสร้างอาคารและครุภัณฑ์ 1 + 2         -             -                    -                     

สามารถก่อสร้างได้ตามงบประมาณ         -             -                    -                     

        -             -                    -                     

        -             -                    -                     

        -             -                    -                     

        -             -                    -                     

        -             -                    -                     

        -             -                    -                     

        -             -                    -                     

        -             -                    -                     

รวม  -                    -                     

กลุ่มสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

  
 แผ่นที่ 1 / 4
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 แผ่นที่ 2 / 4
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 แผ่นที่ 3 / 4
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 แผ่นที่ 4 / 4
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