
  

ประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน โดยสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ 

เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางโรงจอดรถยนต ขนาด ๑๐.๑๐ x ๔๐.๐๐ เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา ๔๐๔ ตาราง
เมตร จํานวน ๑ โรง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

                 กรมพัฒนาท่ีดิน โดยสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางโรงจอด
รถยนต ขนาด ๑๐.๑๐ x ๔๐.๐๐ เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา ๔๐๔ ตารางเมตร จํานวน ๑ โรง ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงิน
ท้ังสิ้น ๘๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) 
                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกกรมพัฒนาท่ีดิน 
โดยสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไม
นอยกวา ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหม่ืนบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของ
รัฐ หรือหนวยงานเอกชนท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน โดยสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕เชื่อถือ 
                ๑๑. ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                      กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ จะตองมี
การกําหนดสัดสวนหนาท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลัก
มากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 
                     กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวมคานั้นตองใช



ผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอ 
                     สําหรับขอตกลงฯ ท่ีไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุกราย
จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวน 
                 ๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง       
 

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซ้ือ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.cgd.go.th,www.r๐๕.ldd.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๓-๒๔๖๖๖๗ ในวันและเวลาราชการ 

  
 
  

  ประกาศ ณ วันท่ี    22     สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

  

  

  

  

  

  
 

ลงนาม สากล ณฤทธิ์  

(นายสากล ณฤทธิ์) 

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 

  
 

  

หมายเหต ุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนท่ี ๑ และเอกสารสวนท่ี ๒) 
ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ีขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขท่ี  ๗/๒๕๖๕ 

การจางกอสรางโรงจอดรถยนต ขนาด ๑๐.๑๐ x ๔๐.๐๐ เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา ๔๐๔ ตารางเมตร  
จํานวน ๑ โรง 

ตามประกาศ กรมพัฒนาท่ีดิน โดยสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ 

ลงวันท่ี  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

                  กรมพัฒนาท่ีดิน โดยสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "กรมฯ" มีความประสงคจะ 
ประกวดราคาจางกอสราง โรงจอดรถยนต ขนาด ๑๐.๑๐ x ๔๐.๐๐ เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา ๔๐๔ ตารางเมตร จํานวน 
๑ โรง ณ สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนดดังตอไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๓     สัญญาจางกอสราง 

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน    

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา       

                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒             

                          ๑.๘   แผนการใชพัสดุท่ีผลติภายในประเทศและแผนการใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ   

                                     .................................ฯลฯ................................. 
                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160
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
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6R1UUft%2BOeklu5qbvYE7RTC


                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว 

                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก กรมฯ ณ 
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี ้
                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น    

                          ๒.๑๐     ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสราง
ในวงเงินไมนอยกวา ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหม่ืนบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับ
หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนท่ีกรมฯเชื่อถือ 
                          ๒.๑๑     ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                                   กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ 
จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคา
หลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 
                                   กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวม
คานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอ 
                                   สําหรับขอตกลงฯ ท่ีไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา
ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวน 
                          ๒.๑๒     ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง          

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสอืเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรองสําเนา



ถูกตอง 

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี       

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบใน
ขอ ๑.๗ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ท้ังนี้หาก
ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น    

                                   (๒)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง       

                                   (๓)    สําเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
(ถามี) 
                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                   ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ครบถวน 
ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ให
โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยืน่ขอเสนอโดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ใหผูยื่นขอเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร
ประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ขอ ๑.๒ ใหครบถวนโดยไมตองยื่นใบแจง
ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการกอสรางในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 
ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๓๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย



ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๙๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก กรมฯ ใหเริ่มทํางาน 

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให
ถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
                                    เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน 
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการ
เสนอราคาใหแกกรมฯ ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนตาม
ขอ ๑.๖ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราย
อ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะท่ี
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยืน่ขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตาม
ขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรมฯ จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาว
เปนผูท้ิงงาน เวนแต กรมฯ จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดให
ความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของกรมฯ 

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี ้
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวม
คาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี
กําหนด 

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

                          ๔.๙    ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนผูชนะการเสนอราคาตองจัดทําแผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ
และแผนการใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ โดยยื่นใหหนวยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นบัถัดจากวันลงนามในสัญญา  

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

                          ๕.๑     การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี ้กรมฯจะพิจารณา



ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 

                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรมฯ จะพิจารณา
จาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเง่ือนไขท่ีกรมฯกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความ
แตกตางนั้น ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 

                          ๕.๔     กรมฯสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
ทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรมฯ 

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมฯ มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได กรมฯมีสิทธิ
ท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                          ๕.๖     กรมฯทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมฯเปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได 
รวมท้ัง กรมฯจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผู
ยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การ
เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือกรมฯ จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได กรมฯ มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับ
ราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรมฯ 

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญา กรมฯ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลอืกมีผลประโยชน
รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่น



ขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                          ๕.๘     หากผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่น
ขอเสนอรายอ่ืนท่ีไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัด
เรียงลําดับผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนไมเกิน
รอยละ ๑๐ ท่ีจะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน ๓ ราย 

                                    ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนกิจการรวมคาท่ีจะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง
เปนผูประกอบการ SMEs 

                          ๕.๙     หากผูยื่นขอเสนอซ่ึงมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิไดถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือหรือจัด
จางจากผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยดังกลาว 

                                    ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนกิจการรวมคาท่ีจะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง
เปนผูประกอบการท่ีเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 

                 ๖.     การทําสัญญาจางกอสราง 

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 
๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับกรมฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหกรมฯยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดย
ใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
                          ๖.๑     เงินสด 

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟท
นั้น ชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 

                          ๖.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

                          ๖.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน 

                          กรมฯจะจายคาจางซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคาใชจายท้ังปวงแลว โดย
ถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๓ งวด ดังนี ้
                          งวดท่ี ๑. เปนเงินรอยละ 1๕ ของคาจางตามสัญญา โดยจายตอเม่ือผูรับจางไดทําการกอสราง
แลวเสร็จดังนี้ 
                         - สงแผนงานกอสรางท้ังโครงการ ประกอบดวยแผนตามสัญญาจาง และแผนงานของผูรับจาง 
                         - ผังแสดงพ้ืนท่ีทํางาน การติดตั้งเครื่องจักร ระบบไฟฟา ประปา (ชั่วคราว) บริเวณกองเก็บ 
วัสด-ุอุปกรณ จุดจัดการขยะ อยูภายในรั้วของโครงการ 



                        - ปรับพ้ืนท่ี วางผัง ทดสอบดิน 
                        - เอกสารขออนุมัติวัสดุอุปกรณท่ีใชในงานวิศวกรรมโครงสรางท้ังหมด งานประปา และอ่ืน ๆ 
ท่ีจําเปน 
                       -  งานหลอคอนกรีตฐานราก แลวเสร็จท้ังหมด 
                       -  งานหลอคอนกรีตเสาตอมอ แลวเสร็จท้ังหมด 
                       -  ใบสงงวดงาน 
                       - แผนงานกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสราง เม่ือเทียบกับแผนงานตามสัญญาจางและ
แผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณีท่ีงานไมเปนไปตามแผน 
แลวเสร็จถูกตองตามรายการ พรอมรูปถายประกอบ ภายในระยะเวลา ๒๐ วัน ตั้งแตวันท่ีเริ่มลงมือทํางานตามท่ีระบุ
ในสัญญาจาง                                                          
                     งวดท่ี ๒ เปนเงินรอยละ ๔๕ (รวมเปนเงินท้ังหมดรอยละ ๖๐) ของคาจางตามสัญญา โดยจาย
ตอเม่ือผูรับจางไดทําการกอสรางแลวเสร็จดังนี ้
                      -  งานตั้งเสารับโครงหลังคา แลวเสร็จท้ังหมด 
                      -  งานโครงหลังคา และงานมุงหลังคา แลวเสร็จท้ังหมด 
                      - ใบสงงวดงาน 
                      -  แผนงานกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสราง เม่ือเทียบกับแผนงานตามสัญญาจาง และ
แผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณีท่ีงานไมเปนไปตามแผน 
แลวเสร็จถูกตองตามรายการ พรอมรูปถายประกอบ ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน ตั้งแตวันท่ีเริ่มลงมือทํางานตามท่ีระบุ
ในสัญญาจาง 
                    งวดท่ี ๓ งวดสุดทาย จายเงินครบถวนตามสัญญา (รวมเปนเงินท้ังหมดรอยละ ๑๐๐) เม่ือผูรับจาง
ทํางานแลวเสร็จครบถวนเรียบรอย สมบูรณตามสัญญาจาง  รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย ดัง
รายละเอียด 
                      - งานเทพ้ืน คสล. แลวเสร็จท้ังหมด 
                      - ทําความสะอาดสถานท่ีกอสรางท้ังหมด 
                      - ใบสงมอบงาน 
แลวเสร็จถูกตองตามรายการ พรอมรูปถายประกอบ ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน ตั้งแตวันท่ีเริ่มลงมือทํางานตามท่ีระบุ
ในสัญญาจาง 
                      การสงมอบงวดงานและการเบิกจายเงินคาจางสามารถสงมอบงานขามงวดได หากงานดังกลาวแลว
เสร็จตามงวดนั้น ๆ ยกเวนงานงวดสุดทาย 
  
                 ๘.    อัตราคาปรับ 

                          คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน
หนังสือจะกําหนด ดังนี้ 
                          ๘.๑     กรณีท่ีผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก
กรมฯ จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น 

                          ๘.๒     กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกําหนดคาปรับ
เปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคางานจาง 

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 



                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซ่ึงไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ
ขอตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา ไม
นอยกวา     ๒ ป  นับถัดจากวันท่ีกรมฯไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง   

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิในการย่ืนขอเสนอและอ่ืน ๆ 

                          ๑๐.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ กรมฯไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                          ๑๐.๒   เม่ือกรมฯไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง ตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ 
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ 
วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือ
ไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซ่ึงกรมฯไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ
ภายในเวลาท่ีกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กรมฯจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้า
ประกัน การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผู
ท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                          ๑๐.๔   กรมฯสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลง
จางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรมฯ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 

                          ๑๐.๖   กรมฯ อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากกรมฯไมได 
                                   (๑)    กรมฯไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียง
พอท่ีจะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป 

                                   (๒)    มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 



                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรมฯ หรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๑.    การปรับราคาคางานกอสราง 
                          การปรบัราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีท่ี คา
งานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการตอไปนี้ 
                          ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                          สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามท่ีกําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีกรมฯไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการท่ีไดระบุในขอ ๑.๕       

                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                          กรมฯ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกให
เปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                          ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ
ทําสัญญากับกรมฯ ไวชั่วคราว 

  

กรมพัฒนาท่ีดิน โดยสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ 

 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 



ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

จางกอสรางโรงจอดรถยนต 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

๑. ความเปนมา 

 ดวยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ มีความประสงคและไดรับสนับสนุนงบประมาณเหลือจายเพ่ือกอสราง

โรงจอดรถยนต ขนาด ๑๐.๑๐x๔๐.๐๐ เมตร เพ่ือใชสําหรับจอดรถของเจาหนาที่ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

และผูมาติดตอราชการ โดยไดรับงบประมาณสําหรับกอสรางอาคารดังกลาวในปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

๒. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใชสําหรับจอดรถของเจาหนาที่ สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ และผูมาติดตอราชการ 

๓. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

 ๓.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนบุคคลหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

 ๓.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได

แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบยีบของทางราชการ 

 ๓.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน และ/

หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา

จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

 ๓.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย 

เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคาํสั่งใหสระสิทธิ ์และความคุมกันเชนวานั้น 

 ๓.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนบุคคลหรือนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอคูสัญญาฉบับเดียว ในวงเงินไมนอยกวา 320,๐๐๐.- บาท 

(สามแสนสองหมื่นบาทถวน) และเปนงานที่เปนสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่สํานักงาน ก.พ. เชื่อถือ 

 ๓.6 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี

รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคญั 

๓.7 ผูประสงคจะเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต   

ศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

 ๓.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔. แบบรูปรายการ หรือลักษณะเฉพาะ 

 ตามแบบและรายละเอียดประกอบแบบของ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ กรมพัฒนาที่ดิน แบบเลขที่ 

สพข.๕ ๐๓/๒๕6๔ จํานวน ๔ แผน 

๕. สถานที่กอสราง 

 สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๖.๑ กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จไมเกิน ๙0 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง 

 ๖.๒ กําหนดยืนราคา 30 วัน 

๗. กําหนดวันสงมอบงาน 

 แบงงวดงานออกเปน ๓ งวด โดยแตละงวดใหนําสงเอกสารแสดงปริมาณผลงานกอสรางพรอมรูปถาย

และแผนการดําเนินงาน รายละเอียดดังนี.้- 

 งวดที่ ๑. เปนเงินรอยละ 1๕ ของคาจางตามสัญญา โดยจายตอเมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางแลวเสร็จ

ดังนี้ 

  -. สงแผนงานกอสรางทั้งโครงการ ประกอบดวยแผนตามสัญญาจาง และแผนงานของผูรับจาง 

  -. ผังแสดงพ้ืนที่ทํางาน การติดตั้งเครื่องจักร ระบบไฟฟา ประปา (ชั่วคราว) บริเวณกองเก็บ

วัสดุ-อุปกรณ จุดจัดการขยะ อยูภายในรั้วของโครงการ 

-. ปรับพื้นที่ วางผัง ทดสอบดิน 

-. เอกสารขออนุมัติวัสดุอุปกรณที่ใชในงานวิศวกรรมโครงสรางทั้งหมด งานประปา และอ่ืน ๆ 

ที่จําเปน 

 -. งานหลอคอนกรีตฐานราก แลวเสร็จทั้งหมด 

-. งานหลอคอนกรีตเสาตอมอ แลวเสร็จทั้งหมด 

 -. ใบสงงวดงาน 

-. แผนงานกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสราง เมื่อเทียบกับแผนงานตามสัญญาจาง

และแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณทีี่งานไมเปนไปตามแผน 

แลวเสร็จถูกตองตามรายการ พรอมรูปถายประกอบ ภายในระยะเวลา ๒0 วัน ตั้งแตวันที่เริ่มลงมือ

ทํางานตามที่ระบุในสัญญาจาง 

 

        

 

 

 

 

 

         

 

 



งวดที่ 2. เปนเงินรอยละ ๔๕ (รวมเปนเงินทั้งหมดรอยละ ๖0) ของคาจางตามสัญญา โดยจายตอเมื่อผูรับ

จางไดทําการกอสรางแลวเสร็จดังน้ี 

 -. งานตั้งเสารับโครงหลังคา แลวเสร็จทั้งหมด 

-. งานโครงหลังคา และงานมุงหลังคา แลวเสร็จทั้งหมด 

-. ใบสงงวดงาน 

-. แผนงานกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสราง เมื่อเทียบกับแผนงานตามสัญญาจาง 

และแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณทีี่งานไมเปนไปตามแผน 

แลวเสร็จถูกตองตามรายการ พรอมรูปถายประกอบ ภายในระยะเวลา ๖0 วัน ตั้งแตวันที่เริ่มลงมือ

ทํางานตามที่ระบุในสัญญาจาง 

งวดที ่3. งวดสุดทาย จายเงินครบถวนตามสัญญา (รวมเปนเงินทั้งหมดรอยละ 100) เมื่อผูรับจาง

ทํางานแลวเสร็จครบถวนเรียบรอย สมบูรณตามสัญญาจาง ดังรายละเอียด 

-. งานเทพื้น คสล. แลวเสร็จทั้งหมด 

-. ทําความสะอาดสถานที่กอสรางทั้งหมด 

-. ใบสงมอบงาน 

แลวเสร็จถูกตองตามรายการ พรอมรูปถายประกอบ ภายในระยะเวลา ๙0 วัน ตั้งแตวันที่เริ่มลงมือ

ทํางานตามที่ระบุในสัญญาจาง 

 การสงมอบงวดงานและการเบิกจายเงินคาจางสามารถสงมอบงานขามงวดได หากงานดังกลาวแลว

เสร็จตามงวดนั้น ๆ ยกเวนงานงวดสุดทาย 

๘. วงเงินในการจัดหา 

 งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ คาที่ดินและสิ่งกอสราง วงเงิน 

๘๑๕,๐๐๐.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)  

รหัสงบประมาณ ..................................................... 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙. ราคากลาง 

 เปนเงนิ ๘๑๕,๐๐๐.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) 
 

๑๐. แบบสัญญาที่ใช 

 ๑๐.๑. ใชสัญญาแบบปรับคาได (คา K) 

 ๑๐.๒. ใชสัญญาจางกอสราง 

๑๑.หลักเกณฑในการพิจารณา : ใชเกณฑราคารวม 

๑๒. สถานที่ติดตอเพื่อทราบขอมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะ วิจารณหรือแสดงความคิดเห็นโดยเปดเผยตัว 

 สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

 โทรศัพท ๐๔๓-๒๔๖๖๖๗ , โทรสาร ๐๔๓-๒๔๓๙๑๓ 

e-mail : r05_๒@ldd.go.th 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



มาตรฐานงานกอสราง 

โรงจอดรถยนต 

๑. งานฐานราก 

 1.1 ดินใตฐานรากจะตองรับน้ําหนักบรรทุกไดไมนอยกวา 8 ตันตอตารางเมตร หากดินใตฐานรากรับ

น้ําหนักบรรทุกไดนอยกวา 8 ตันตอตารางเมตร ตองตอกเสาเข็ม 

 1.2 ในกรณีที่ตองตอกเสาเข็ม ใหใชขนาด 0.๑๕x0.๑๕x๓.00 ม. รับน้ําหนักบรรทุกไดไมนอยกวา ๘ 

ตนัตอตน 
 

๒. งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 2.1 คอนกรีตท่ีใชในงานโครงสราง  ตองมีกําลังรับแรงอัดคอนกรีตทรงลูกบาศกไมนอยกวา 240 

กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ทรายที่นํามาใช เปนทรายละเอียด ไมมีสิ่งเจอปน เชนเศษใบไม เปลือกหอย  

เปนตน คอนกรีตหยาบใหใชอัตราสวน 1:3:5 

 2.2 เหล็กเสริมโครงสราง เหล็กเสนกลมผิวเรียบใหใชชั้นคุณภาพ SR 24 และหากเปนเหล็กเสนกลม

ผิวขอออย ใหใชชั้นคณุภาพ SD 40 

  เหล็กเสนกลมผิวเรียบ SR24 RB 6 มม. น้ําหนัก 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. งานโครงสรางหลังคาและโครงสรางที่ใชเหล็กรูปพรรณ 

 3.1 ทอเหล็กกลม Ø ๔”x2.3 มม. ยาว 6 เมตร หนัก 6.353 กิโลกรัม 

 3.2 ทอเหล็กกลม Ø 2”x2.3 มม. ยาว 6 เมตร หนัก 3.29 กิโลกรัม 

 3.3 ทอเหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 100x50x2.3 มม. ยาว 6 เมตร หนัก 5.14 กิโลกรัม 











ปร.4

404.00                      ตร.ม.

ราคาคาวัสดุ

ราคา/หนวย จํานวนเงิน ราคา/หนวย จํานวนเงิน และคาแรงงาน

1 1.00                    เหมา 6,000.00             6,000.00               6,000.00                    

2 846.00                 กก. 30.00                   25,380.00               5.00                   4,230.00               29,610.00                  

3 76.00                  กก. 31.00                   2,356.00                 3.00                   228.00                 2,584.00                    

4 50.80                  ลบ.ม. 2,000.00               101,600.00              400.00               20,320.00             121,920.00                

5 50.00                  กก. 20.00                   1,000.00                  -  - 1,000.00                    

6 10.00                  ตร.ม. 300.00                 3,000.00                 150.00               1,500.00               4,500.00                    

7 10.00                  กก. 50.00                   500.00                     -  - 500.00                      

8 144.00                 แผน 80.00                   11,520.00               20.00                 2,880.00               14,400.00                  

9 36.00                  แผน 165.00                 5,940.00                 30.00                 1,080.00               7,020.00                    

10 เหล็กกลมดํา Ø 4"x2.3mm. 32.00                  เสน 1,750.00               56,000.00               100.00               3,200.00               59,200.00                  

11 เหล็กกลมดํา Ø 2"x2.3mm. 25.00                  เสน 980.00                 24,500.00               70.00                 1,750.00               26,250.00                  

12 เหล็กกลองขนาด 2"x4"x2.3mm. 95.00                  เสน 1,450.00               137,750.00              85.00                 8,075.00               145,825.00                

13 เชิงชายไมเทียมพรอมสกรูยึด 120.00                 ม. 145.00                 17,400.00               50.00                 6,000.00               23,400.00                  

14 แผนเมทัลชีทหนา 0.030 มม. 572.00                 ม. 135.00                 77,220.00               30.00                 17,160.00             94,380.00                  

15 ครอบขางเมทัลชีท 104.00                 ม. 105.00                 10,920.00               50.00                 5,200.00               16,120.00                  

16 ทอ PVC.Ø 4 นิ้ว พรอมอุปกรณ 1.00                    เหมา 8,000.00               8,000.00                 1,000.00             1,000.00               9,000.00                    

17 สกรูยึดแผนเมทัลชีท 2,200.00              ตัว 3.50                     7,700.00                  -  - 7,700.00                    

18 ใบตัดเหล็ก 14 " 10.00                  ใบ 140.00                 1,400.00                 8.00                   80.00                   1,480.00                    

19 ลวดเช่ือม 20.00                  หอ 160.00                 3,200.00                 30.00                 600.00                 3,800.00                    

20 สีกันสนิม 2.00                    ถัง 1,650.00               3,300.00                 300.00               600.00                 3,900.00                    18 ลิตร/ถัง

21 สีน้ํามัน (สีดาํดาน) 3.00                    ถัง 1,800.00               5,400.00                 500.00               1,500.00               6,900.00                    18 ลิตร/ถัง

22 ทินเนอร 8.00                    ปป 800.00                 6,400.00                 80.00                 640.00                 7,040.00                    

23 แปรงทาสี 7.00                    ชุด 150.00                 1,050.00                  -  - 1,050.00                    

24 รางน้ําฝน กวาง 30 ซม. 40.00                  ม. 680.00                 27,200.00               100.00               4,000.00               31,200.00                  

รวมราคาคาวัสดุ+คาแรงงาน 624,779.00               

งานปรับเคลียรพ้ืนที่

ขนาด 10.10x40.00m. มี พ.ท.ไมนอยกวาโครงการ

สถานท่ีกอสราง

สวนราชการ

สํานักงานพัฒนาที่ดนิเขต 5 ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

จํานวน หนวย
ราคาคาวัสดุ

บัญชีประมาณราคาคากอสรางโรงรถ

ที่ หมายเหตุรายการ
ราคาคาแรงงาน

สํานักงานพัฒนาที่ดนิเขต 5

กอสรางโรงจอดรถ

เหล็กเสน DB12 mm.

เหล็กเสน RB6 mm.

แผน PLATE ขนาด 200x200x12 mm.

หกแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดรอยเจ็ดสิบเกาบาทถวน

คอนกรีต 1:2:4 (240 ksc.)

แผนเหล็กหนา 12 mm. ตัดตามแบบ

ลวดผกูเหล็ก เบอร 18

ไมแบบ

ตะปู ขนาดตาง ๆ



ปร.4

404.00                       ตร.ม.

ราคาคาวัสดุ

ราคา/หนวย จํานวนเงิน ราคา/หนวย จํานวนเงิน และคาแรงงาน

1 1.00                    เหมา 6,000.00             6,000.00               6,000.00                    

2 846.00                 กก. 30.00                   25,380.00                5.00                   4,230.00               29,610.00                   

3 76.00                   กก. 31.00                   2,356.00                 3.00                   228.00                 2,584.00                    

4 50.80                   ลบ.ม. 2,000.00               101,600.00              400.00               20,320.00             121,920.00                 

5 50.00                   กก. 20.00                   1,000.00                  -  - 1,000.00                    

6 10.00                   ตร.ม. 300.00                 3,000.00                 150.00               1,500.00               4,500.00                    

7 10.00                   กก. 50.00                   500.00                     -  - 500.00                       

8 144.00                 แผน 80.00                   11,520.00                20.00                 2,880.00               14,400.00                   

9 36.00                   แผน 165.00                 5,940.00                 30.00                 1,080.00               7,020.00                    

10 เหล็กกลมดํา Ø 4"x2.3mm. 32.00                   เสน 1,750.00               56,000.00                100.00               3,200.00               59,200.00                   

11 เหล็กกลมดํา Ø 2"x2.3mm. 25.00                   เสน 980.00                 24,500.00                70.00                 1,750.00               26,250.00                   

12 เหล็กกลองขนาด 2"x4"x2.3mm. 95.00                   เสน 1,450.00               137,750.00              85.00                 8,075.00               145,825.00                 

13 เชิงชายไมเทียมพรอมสกรูยึด 120.00                 ม. 145.00                 17,400.00                50.00                 6,000.00               23,400.00                   

14 แผนเมทัลชีทหนา 0.030 มม. 572.00                 ม. 135.00                 77,220.00                30.00                 17,160.00             94,380.00                   

15 ครอบขางเมทัลชีท 104.00                 ม. 105.00                 10,920.00                50.00                 5,200.00               16,120.00                   

16 ทอ PVC.Ø 4 นิ้ว พรอมอุปกรณ 1.00                    เหมา 8,000.00               8,000.00                 1,000.00             1,000.00               9,000.00                    

17 สกรูยดึแผนเมทัลชีท 2,200.00              ตัว 3.50                     7,700.00                  -  - 7,700.00                    

18 ใบตัดเหล็ก 14 " 10.00                   ใบ 140.00                 1,400.00                 8.00                   80.00                   1,480.00                    

19 ลวดเชื่อม 20.00                   หอ 160.00                 3,200.00                 30.00                 600.00                 3,800.00                    

20 สีกันสนิม 2.00                    ถัง 1,650.00               3,300.00                 300.00               600.00                 3,900.00                    18 ลิตร/ถัง

21 สีน้ํามัน (สีดําดาน) 3.00                    ถัง 1,800.00               5,400.00                 500.00               1,500.00               6,900.00                    18 ลิตร/ถัง

22 ทินเนอร 8.00                    ปป 800.00                 6,400.00                 80.00                 640.00                 7,040.00                    

23 แปรงทาสี 7.00                    ชุด 150.00                 1,050.00                  -  - 1,050.00                    

24 รางน้ําฝน กวาง 30 ซม. 40.00                   ม. 680.00                 27,200.00                100.00               4,000.00               31,200.00                   

รวมราคาคาวัสด+ุคาแรงงาน 624,779.00               

งานปรับเคลียรพื้นที่

ขนาด 10.10x40.00m. มี พ.ท.ไมนอยกวาโครงการ

สถานท่ีกอสราง

สวนราชการ

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

จํานวน หนวย
ราคาคาวัสดุ

บัญชีประมาณราคาคากอสรางโรงรถ

ท่ี หมายเหตุรายการ
ราคาคาแรงงาน

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

กอสรางโรงจอดรถ

เหล็กเสน DB12 mm.

เหล็กเสน RB6 mm.

แผน PLATE ขนาด 200x200x12 mm.

หกแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดรอยเจ็ดสิบเกาบาทถวน

คอนกรีต 1:2:4 (240 ksc.)

แผนเหล็กหนา 12 mm. ตัดตามแบบ

ลวดผูกเหล็ก เบอร 18

ไมแบบ

ตะปู ขนาดตาง ๆ



ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
จ้างก่อสรา้งโรงจอดรถยนต์ 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
๑. ความเป็นมา 

ด้วยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ มีความประสงค์และได้รบัสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่ายเพ่ือก่อสร้าง
โรงจอดรถยนต์ ขนาด ๑๐.๑๐x๔๐.๐๐ เมตร เพ่ือใช้สำหรับจอดรถของเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 
และผู้มาติดต่อราชการ โดยได้รับงบประมาณสำหรบัก่อสร้างอาคารดงักล่าวในปงีบประมาณ ๒๕๖๕ 

๒. วัตถุประสงค ์
เพ่ือใช้สำหรับจอดรถของเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ และผู้มาติดต่อราชการ 

๓. คุณสมบัติของผูเ้สนอราคา 
๓.๑ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
๓.๒ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้

แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสัง่ให้นติิบคุคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิง้งานตามระเบียบของทางราชการ 
๓.๓ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน และ/

หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๓.๔ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกนั ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สระสิทธ์ิ และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

๓.๕ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็
ที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อคู่สัญญาฉบบัเดียว ในวงเงินไมน่้อยกว่า ๓๕๐,๐๐๐.- บาท 
(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นงานที่เป็นสัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือรฐัวิสาหกิจ หรอืหน่วยงานเอกชนที่สำนักงาน ก.พ. เช่ือถือ 

๓.6 ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ 

๓.7 ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์   
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

๓.8 ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร 

...................................ประธานกรรมการ 

...................................กรรมการ 

...................................กรรมการ 



๔. แบบรูปรายการ หรือลักษณะเฉพาะ 
ตามแบบและรายละเอียดประกอบแบบของ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ กรมพัฒนาที่ดิน แบบเลขที่ 

สพข.๕ ๐๓/๒๕6๔ จำนวน ๔ แผ่น 
๕. สถานที่ก่อสร้าง 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 

๖.๑ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไม่เกิน ๙0 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
๖.๒ กำหนดยืนราคา 30 วัน 

๗. กำหนดวันส่งมอบงาน 
แบ่งงวดงานออกเป็น ๓ งวด โดยแต่ละงวดให้นำส่งเอกสารแสดงปริมาณผลงานก่อสร้างพร้อมรูปถ่าย

และแผนการดำเนินงาน รายละเอียดดังน้ี.- 
งวดท่ี ๑. เป็นเงินร้อยละ 1๕ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจ่ายต่อเม่ือผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสรจ็

ดังนี ้
-. ส่งแผนงานก่อสร้างทั้งโครงการ ประกอบด้วยแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผูร้ับจ้าง 
-. ผังแสดงพ้ืนที่ทำงาน การติดต้ังเคร่ืองจักร ระบบไฟฟ้า ประปา (ช่ัวคราว) บริเวณกองเก็บ

วัสดุ-อุปกรณ์ จุดจัดการขยะ อยู่ภายในรั้วของโครงการ 
-. ปรับพ้ืนที่ วางผัง ทดสอบดิน 
-. เอกสารขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิศวกรรมโครงสร้างทั้งหมด งานประปา และอื่น ๆ 

ที่จำเป็น 
 -. งานหล่อคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จทั้งหมด 

-. งานหล่อคอนกรีตเสาตอม่อ แล้วเสร็จทั้งหมด 
 -. ใบส่งงวดงาน 

-. แผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง เมื่อเทียบกับแผนงานตามสัญญาจ้าง
และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน 

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ พร้อมรูปถ่ายประกอบ ภายในระยะเวลา ๒0 วัน ต้ังแต่วันที่เร่ิมลงมือ
ทำงานตามที่ระบุในสัญญาจา้ง 

...................................ประธานกรรมการ 

...................................กรรมการ 

...................................กรรมการ 



งวดท่ี 2. เป็นเงินร้อยละ ๔๕ (รวมเป็นเงินทั้งหมดร้อยละ ๖0) ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจา่ยต่อเมื่อผูร้ับ
จ้างได้ทำการกอ่สร้างแล้วเสร็จดังนี้ 

 -. งานต้ังเสารับโครงหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด 
-. งานโครงหลังคา และงานมุงหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด 
-. ใบส่งงวดงาน 
-. แผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง เมื่อเทียบกับแผนงานตามสัญญาจ้าง 

และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน 
แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ พร้อมรูปถ่ายประกอบ ภายในระยะเวลา ๖0 วัน ต้ังแต่วันที่เร่ิมลงมือ

ทำงานตามที่ระบุในสัญญาจา้ง 
งวดท่ี 3. งวดสุดท้าย จ่ายเงินครบถ้วนตามสัญญา (รวมเปน็เงินทั้งหมดร้อยละ 100) เมือ่ผู้รับจ้าง

ทำงานแล้วเสร็จครบถ้วนเรียบร้อย สมบูรณต์ามสัญญาจ้าง ดังรายละเอียด 
-. งานเทพ้ืน คสล. แล้วเสร็จทั้งหมด 
-. ทำความสะอาดสถานท่ีก่อสร้างทั้งหมด 
-. ใบส่งมอบงาน 

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ พร้อมรูปถ่ายประกอบ ภายในระยะเวลา ๙0 วัน ต้ังแต่วันที่เร่ิมลงมือ
ทำงานตามที่ระบุในสัญญาจา้ง 

การส่งมอบงวดงานและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างสามารถส่งมอบงานข้ามงวดได้ หากงานดังกล่าวแล้ว
เสร็จตามงวดนั้น ๆ ยกเว้นงานงวดสุดท้าย 
๘. วงเงินในการจัดหา 

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงิน 
๘๑๕,๐๐๐.- บาท (แปดแสนหน่ึงหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
รหัสงบประมาณ ..................................................... 

...................................ประธานกรรมการ 

...................................กรรมการ 

...................................กรรมการ 



๙. ราคากลาง 
เป็นเงิน ๘๑๕,๐๐๐.- บาท (แปดแสนหน่ึงหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

๑๐. แบบสัญญาท่ีใช ้
๑๐.๑. ใช้สญัญาแบบปรับค่าได้ (ค่า K) 
๑๐.๒. ใช้สญัญาจ้างก่อสร้าง 

๑๑.หลักเกณฑ์ในการพิจารณา : ใช้เกณฑ์ราคารวม 
๑๒. สถานที่ติดต่อเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๔๖๖๖๗ , โทรสาร ๐๔๓-๒๔๓๙๑๓ 
e-mail : r05_๒@ldd.go.th 

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) 

(ลงช่ือ)..................................................ประธานกรรมการ 
           (นายพิทักษ์พงษ์  ธีระวงศ์) 

ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพ่ือทำแผนที ่

                 (ลงช่ือ)..................................................กรรมการ 
                (นายวิฑูรย์  อุตสี) 

นายช่างโยธาชำนาญงาน 

                 (ลงช่ือ)..................................................กรรมการ 
(นายนำพล  บริวาล) 

             วิศวกร 



มาตรฐานงานก่อสร้าง 
โรงจอดรถยนต์ 

๑. งานฐานราก 
 1.1 ดินใต้ฐานรากจะต้องรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 8 ตันต่อตารางเมตร หากดินใต้ฐานรากรับ
น้ำหนักบรรทุกได้น้อยกว่า 8 ตันต่อตารางเมตร ต้องตอกเสาเข็ม 
 1.2 ในกรณีที่ต้องตอกเสาเข็ม ให้ใช้ขนาด 0.๑๕x0.๑๕x๓.00 ม. รับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า ๘ 
ตันต่อต้น 
 

๒. งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 2.1 คอนกรีตที่ใช้ในงานโครงสร้าง  ต้องมีกำลังรับแรงอัดคอนกรีตทรงลูกบาศก์ไม่น้อยกว่า 240 
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ทรายที่นำมาใช้ เป็นทรายละเอียด ไม่มีสิ่งเจอปน เช่นเศษใบไม้ เปลือกหอย  
เป็นต้น คอนกรีตหยาบให้ใช้อัตราส่วน 1:3:5 
 2.2 เหล็กเสริมโครงสร้าง เหล็กเส้นกลมผิวเรียบให้ใช้ช้ันคุณภาพ SR 24 และหากเป็นเหล็กเส้นกลม
ผิวข้ออ้อย ให้ใช้ช้ันคุณภาพ SD 40 
  เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 6 มม. น้ำหนัก 0.222 กิโลกรัมต่อเมตร 
  เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 9 มม. น้ำหนัก 0.499กิโลกรัมต่อเมตร 
  เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 DB 12 มม. น้ำหนัก 0.888 กิโลกรัมต่อเมตร 
  เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 DB 16 มม. น้ำหนัก 1.578 กิโลกรัมต่อเมตร 
 2.3 ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็ก (Covering) ฐานรากให้ใช้ 5 เซนติเมตร และโครงสร้างทั่วไป ให้ใช้ 3 ถึง 
5 เซนติเมตร 
๓. งานโครงสร้างหลังคาและโครงสร้างที่ใช้เหล็กรูปพรรณ 
 3.1 ท่อเหล็กกลม Ø ๔”x2.3 มม. ยาว 6 เมตร หนัก 6.353 กิโลกรัม 
 3.2 ท่อเหล็กกลม Ø 2”x2.3 มม. ยาว 6 เมตร หนัก 3.29 กิโลกรัม 
 3.3 ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 100x50x2.3 มม. ยาว 6 เมตร หนัก 5.14 กิโลกรัม 



ปร.4

404.00         ตร.ม.

ราคาค่าวัสดุ

ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

1 1.00         เหมา 6,000.00  6,000.00   6,000.00       

2 846.00      กก. 30.00        25,380.00   5.00        4,230.00   29,610.00     

3 76.00       กก. 31.00        2,356.00     3.00        228.00      2,584.00       

4 50.80       ลบ.ม. 2,000.00   101,600.00  400.00     20,320.00  121,920.00   

5 50.00       กก. 20.00        1,000.00      -  - 1,000.00       

6 10.00       ตร.ม. 300.00      3,000.00     150.00     1,500.00   4,500.00       

7 10.00       กก. 50.00        500.00        -  - 500.00         

8 144.00      แผ่น 80.00        11,520.00   20.00      2,880.00   14,400.00     

9 36.00       แผ่น 165.00      5,940.00     30.00      1,080.00   7,020.00       

10 เหล็กกลมด า Ø 4"x2.3mm. 32.00       เส้น 1,750.00   56,000.00   100.00     3,200.00   59,200.00     

11 เหล็กกลมด า Ø 2"x2.3mm. 25.00       เส้น 980.00      24,500.00   70.00      1,750.00   26,250.00     

12 เหล็กกล่องขนาด 2"x4"x2.3mm. 95.00       เส้น 1,450.00   137,750.00  85.00      8,075.00   145,825.00   

13 เชิงชายไม้เทียมพร้อมสกรูยึด 120.00      ม. 145.00      17,400.00   50.00      6,000.00   23,400.00     

14 แผ่นเมทัลชีทหนา 0.030 มม. 572.00      ม. 135.00      77,220.00   30.00      17,160.00  94,380.00     

15 ครอบข้างเมทัลชีท 104.00      ม. 105.00      10,920.00   50.00      5,200.00   16,120.00     

16 ท่อ PVC.Ø 4 น้ิว พร้อมอุปกรณ์ 1.00         เหมา 8,000.00   8,000.00     1,000.00  1,000.00   9,000.00       

17 สกรูยึดแผ่นเมทัลชีท 2,200.00   ตัว 3.50         7,700.00      -  - 7,700.00       

18 ใบตัดเหล็ก 14 " 10.00       ใบ 140.00      1,400.00     8.00        80.00        1,480.00       

19 ลวดเช่ือม 20.00       ห่อ 160.00      3,200.00     30.00      600.00      3,800.00       

20 สีกันสนิม 2.00         ถัง 1,650.00   3,300.00     300.00     600.00      3,900.00       18 ลิตร/ถัง
21 สีน้ ามัน (สีด าด้าน) 3.00         ถัง 1,800.00   5,400.00     500.00     1,500.00   6,900.00       18 ลิตร/ถัง
22 ทินเนอร์ 8.00         ป๊ีป 800.00      6,400.00     80.00      640.00      7,040.00       

23 แปรงทาสี 7.00         ชุด 150.00      1,050.00      -  - 1,050.00       

24 รางน้ าฝน กว้าง 30 ซม. 40.00       ม. 680.00      27,200.00   100.00     4,000.00   31,200.00     

รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน 624,779.00  

บัญชีประมาณราคาค่าก่อสร้างโรงรถ

โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาด 10.10x40.00m. มี พ.ท.ไม่น้อยกว่า
สถานท่ีก่อสร้าง ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18

ส่วนราชการ ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5

ท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ราคาค่าวัสดุ ราคาค่าแรงงาน

ไม้แบบ
ตะปู ขนาดต่าง ๆ
แผ่นเหล็กหนา 12 mm. ตัดตามแบบ
แผ่น PLATE ขนาด 200x200x12 mm.

หกแสนสองหม่ืนส่ีพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน

หมายเหตุ

งานปรับเคลียร์พ้ืนท่ี
เหล็กเส้น DB12 mm.
เหล็กเส้น RB6 mm.
คอนกรีต 1:2:4 (240 ksc.)
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