
ประกาศกองทัพภาคท่ี ๒
เรื่อง  ประกวดราคางานจางกอสรางตึกแถวนายพัน ของ กองทัพภาคท่ี ๒ คายสุรนารี จังหวดันครราชสีมา

ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนา กองทัพภาคท่ี ๓ และหนวยข้ึนตรง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
(รหัสงาน ๖๑๐๔๖๒๐) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

--------------------------------
ดวย กองทัพภาคท่ี ๒ มีความประสงคจะประกวดราคาจางงานกอสรางตึกแถวนายพัน

ของ กองทัพภาคท่ี ๒ คายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนา กองทัพภาคท่ี ๒
และหนวยข้ึนตรง กองทัพภาคท่ี ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ (รหัสงาน ๖๑๐๔๖๒๐) จํานวน ๑ แหง
ราคากลางของงานประกวดราคาจางครั้งนี้ เปนเงินท้ังสิ้น ๑๑,๐๓๙,๔๐๐ บาท  (สบิเอ็ดลานสามหม่ืนเกาพันสี่รอย
บาทถวน) ซึ่งมีรายละเอียดของงาน (ผนวก ก.) ตามบัญชีรายละเอียดท่ีแนบทายประกาศนี้

ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราวเนื่องจากเปนผู ท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง

๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไม เปนผู มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่ นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก

กองทัพภาคท่ี 2 ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

9. ไมเปนผูรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

๑๐. ไมเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนด

๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสราง
ในวงเงินไมนอยกวา ๕,๕๑๙,๗๐๐ บาท (หาลานหาแสนหนึ่งหม่ืนเกาพันเจ็ดรอย) และเปนผลงานท่ีเปน
คูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนท่ี กองทัพภาคท่ี 2 เชื่อถือ (เปนผลงานไมเกิน ๕ ป
โดยนับถึงวันยื่นเอกสาร) โดยใหแนบเปนไฟล PDF ไปพรอมการเสนอราคาในวันท่ีเสนอราคา (ซึ่งประกอบดวย
สัญญาจางพรอมปริมาณวัสดุและแสดงราคาแนบทายสัญญา และหนังสือรับรองผลงาน)

รางประกาศและรางเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส



- ๒ -

ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ

ครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวม
คา” สวนคุณสมบัติดานผลการกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใช
แสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได

(2) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ีเขา
รวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีท่ี
กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปน
ผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของ
ผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอได

ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคา
ท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

12. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

13. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด

14. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

15. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด

16. ตองมีวิศวกรเปนผูควบคุมงาน คุณวุฒิไมต่ํากวาสามัญวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา
และใหนําใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และใบประกาศนียบัตรมีสิทธิประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม โดยใหแนบเปนไฟล PDF ไปพรอมการเสนอราคาในวันท่ีเสนอราคา

ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ในวันท่ี...............................ระหวางเวลา ............... นาฬิกา ถึงเวลา ...............นาฬิกา

ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทาง
ระบบจัดซื้อจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสไดตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา

ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหม่ืนบาทถวน) ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส และชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแต
วันท่ี.................................. ถึงวันท่ี..............................โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจากชําระเงินเปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา
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ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.army2.mi.thหรือwww.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ - ๔๔๒๕ - ๕๕๓๐ - ๙ ตอ ๒๒๐๗๘ ในวันและเวลาราชการ

ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับสถานท่ีหรือแบบรูปรายการละเอียดโปรด
สอบถามมายัง..........................ผานทางอีเมล qmas_aa2@rta.mi.th หรือชองทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด
ภายในวันท่ี.....................โดย...................... จะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต.............................
และ www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ......................

แผนกพลาธิการ

ตรวจถูกตอง

ร.ท. ณฐกร   ปงศรี
( ณฐกร ปงศรี )
ผช.นพธ.ทภ.2



เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขท่ี............../...............

การจางกอสรางตึกแถวนายพัน ของ กองทัพภาคท่ี ๒ คายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนา กองทัพภาคท่ี ๒ และหนวยข้ึนตรง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑

(รหัสงาน ๖๑๐๔๖๒๐) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
ตามประกาศ  กองทัพภาคท่ี ๒ ลงวันท่ี................................

………………………………….
ดวย กองทัพภาคท่ี ๒ มีความประสงคจะประกวดราคาจางงานกอสรางตึกแถวนายพัน

ของ กองทัพภาคท่ี ๒ คายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนา กองทัพภาคท่ี ๒
และหนวยข้ึนตรง กองทัพภาคท่ี ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ (รหัสงาน ๖๑๐๔๖๒๐) จํานวน ๑ แหง ณ
คายสุรนารี อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้

๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

และบัญชีรายละเอียดรายการของงานแนบทายใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจางกอสราง
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา

๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผูมีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพ่ือใหผูประสงคจะยื่นขอเสนอไดรูขอมูลไดเทา
เทียมกันเพ่ือใหประชาชนตรวจดูได)

๒. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
2.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของ

รัฐไวชั่วคราวเนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
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๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิง
งานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู ท้ิงงานเปน
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว

๒.๘ ไมเปนผู มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก
กองทัพภาคท่ี 2 ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

2.9 ไมเปนผูรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

๒.๑๐ ไมเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนด

๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจาง
กอสราง ในวงเงินไมนอยกวา ๕,๕๑๙,๗๐๐ บาท (หาลานหาแสนหนึ่งหม่ืนเกาพันเจ็ดรอย) และเปนผลงานท่ี
เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนท่ี กองทัพภาคท่ี 2 เชื่อถือ

ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ

ครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวม
คา” สวนคุณสมบัติดานผลการกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใช
แสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได

(2)  กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ี
เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีท่ี
กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปน
ผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของ
ผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาได

ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคา
ท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

2.12 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

2.13 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด

2.14 ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
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2.15 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร
เวนแตการจายเงินแตละครั้ งซึ่งมีมูลคาไม เกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได  ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

๒.16 ตองมีวิศวกรเปนผูควบคุมงาน คุณวุฒิไมต่ํากวาสามัญวิศวกรรม สาขาวิศวกรรม
โยธา  และใหนําใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และใบประกาศนียบัตรมีสิทธิประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยใหแนบเปนไฟล PDF ไปพรอมการเสนอราคาในวันท่ีเสนอราคา

๓. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุน
รายใหญพรอมรับรองสําเนาถูกตอง

(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย
พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวบัตรประชาชนของผูรวมคา ในกรณีท่ีผูเขารวมฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุ
ไวใน (๑)

(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม ภ.พ.๒๐ (เลขท่ี
ผูเสียภาษี ๑๓ หลัก) และสําเนาแบบการลงทะเบียนในระบบ e-GP (แบบ e-GP 03-0102) พรอมท้ังรับรอง
สําเนาถูกตอง

(๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)

(๖) มีหนังสือรับรองผูประกอบวิชาชีพวิศวกรผูควบคุมงาน อยางนอยตองมีผูควบคุมงาน
เปนวิศวกร คุณวุฒิไมต่ํากวาระดับสามัญ สาขาวิศวกรรมโยธา โดยใชแบบฟอรมตามท่ีกรมกําหนดพรอมแนบสําเนา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง หากมีการขูด ลบ ขีดฆา แกไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง
หนังสือรับรองของผูควบคุมงานวิศวกร จะตองลงมือชื่อรวมกับผูเสนอราคา พรอมประทับตราสําคัญกํากับให
ครบถวนทุกแหง

ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ครบถวน
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ตามแบบในขอ 1.7 (1)
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
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๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจท้ังนี้หาก
ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง
(๔) บัญชีรายการกอสรางหรือใบแจงปริมาณงานและราคา ซึ่งจะตองแสดงรายการ

วัสดุอุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมท้ังกําไรไวดวย โดยใชแบบฟอรมท่ี กองทัพภาคท่ี ๒ กําหนด
(๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗(๒) ผูเสนอราคาไมตองแนบบัญชีเอกสาร

สวนท่ี ๒ ในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส
(๖) สําหรับกรณีท่ียื่นหนังสือรับรองผลงานท่ีออกโดยหนวยงานเอกชน หนวยงานเอกชน

นั้นจะตองเปนเจาของงานโดยตรง โดยใหแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงาน และสําเนาสัญญาจาง พรอมรับรองสําเนา
ใหถูกตอง โดยใหยื่นพรอมเอกสารดังตอไปนี้

(ก) กรณีเปน หางหุนสวนสามัญ หรือ หางหุนสวนจํากัด ใหยื่นหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไมเกิน ๙๐ วัน นับจากวันท่ี สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทฯ ออกให จนถึงวันยื่น
เอกสารประกวดราคา), แบบแสดงการใชตราประทับและลายมือชื่อของผูมีอํานาจ, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

(ข) กรณีเปน บริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไมเกิน ๙๐ วัน นับจากวันท่ี สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทฯ ออกให จนถึงวันยื่น
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส), หนังสือบริคณหสนธิ, แบบแสดงการใชตราประทับและลายมือชื่อของผูมี
อํานาจ, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

(ค) กรณีเปนกิจการรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาหรือขอตกลงของเขารวมคาและ
เอกสารตามขอ ๓๑.(ก) หรือ (ข) ของนิติบุคคลท่ีเขารวมคาทุกราย แลวแตกรณี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ครบถวน
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ตามแบบในขอ 1.7 (2)
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ดงักลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น และ
จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่น
ขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผูยื่นขอเสนอจะตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาตามขอ 1.2 พรอมจัดทําใบแจง
ปริมาณงานและราคา ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน โดยใชแบบฟอรมตามท่ี กองทัพภาคท่ี๒ กําหนด

ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวโดยเสนอราคา
รวม หรือราคาตอหนวย หรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ราคารวมท่ีเสนอ
จะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากร และคาใชจายท้ังปวงไวแลว
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ราคาท่ีเสนอจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๒๗๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก กองทัพภาคท่ี ๒ ใหเริ่มทํางาน

๔.๔ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอ ตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส

๔ .๕ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกสในวันท่ี........................................ระหวางเวลา.........................นาฬิกา ถึง......................นาฬิกา
และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใดๆ
โดยเด็ดขาด

4.6 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการ
เสนอราคาใหแก กองทัพภาคท่ี ๒ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน
ตามขอ ๑.๖ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปน
ผูยื่นขอเสนอ

หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะ
ท่ีมีการพิจารณาขอเสนอ มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตาม
ขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และ กองทัพภาคท่ี 2 จะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแต กองทัพภาคท่ี 2 จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใช
เปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ กองทัพภาคท่ี 2

๔.๘ ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี)

รวมคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา

ท่ีกําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
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๕. หลักประกันการเสนอราคา (ใชสําหรับกรณีท่ีมีวงเงินงบประมาณการจางกอสราง
เกินกวา 5,000,000 บาท)

ผูยื ่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๕๕๑,๙๗๐ บาท
(หาแสนหาหม่ืนหนึ่งพันเการอยเจ็ดสิบบาทถวน)

๕.๑ เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือ
ดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ีในวันท่ียื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ

๕.๒ หนั งสือ คํ้าประกันอิ เล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้า
ประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด

กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอราคานําเช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอจะตอง สง
ตนฉบับเอกสารดังกลาวมาให กองทัพภาคท่ี 2 ตรวจสอบความถูกตองในวันท่ี ............... ระหวางเวลา
................ นาฬิกา ถึง .................. นาฬิกา

กรณ ีท่ีผูยื่นขอเสนอยื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ประสงคจะใชหนังสือคํ้า
ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือ
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้

(1) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจการรวมคาดังกลาว
เปนผูยื่นขอเสนอ

(2) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายท่ี
สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ

ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาท่ี  จด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กองทัพภาคท่ี 2 จะคืนใหผูยื่นขอเสนอ หรือผูคํ้า
ประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ี กองทัพภาคท่ี 2 ไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการคัดเลือกผูชนะ
การประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายท่ีคัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดหรือไดคะแนนรวม
สูงสุดไมเกิน 3 ราย ใหคืนไดตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กองทัพภาคท่ี ๒
จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑและราคาต่ําสุด และจะพิจารณาจากราคารวม
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6.2 หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอราคารายนั้น เวนแตผูยื่น
ขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ี กองทัพภาคท่ี 2 กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือ
เปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

๖.๓ กองทัพภาคท่ี ๒ สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้

(๑) ไมปรากฏชื่อผู เสนอราคารายนั้นในบัญชีรายชื่อผู รับเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของ กองทัพภาคท่ี 2

(๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ กองทัพภาคท่ี ๒ มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริง
เพ่ิมเติมได กองทัพภาคท่ี ๒ มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไม
เหมาะสมหรือไมถูกตอง

๖.๕ กองทัพภาคท่ี ๒ ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินของ กองทัพภาคท่ี 2 เปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะ
เรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ัง กองทัพภาคท่ี ๒ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม
หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน

ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสหรือ กองทัพภาคที่ ๒ จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูยื่น
ขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟง
ได กองทัพภาคท่ี ๒ มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น ท้ังนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาว
ไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จาก กองทัพภาคท่ี 2

๖.๖ กอนลงนามในสัญญา กองทัพภาคท่ี 2 อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรมหรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใด
ในการเสนอราคา
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๗. การทําสัญญาจางกอสราง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๓

หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับ กองทัพภาคที่ ๒ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสให
กองทัพภาคท่ี ๒ ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือ

ดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ
๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด

ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด
๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัท หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้า
ประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน

กองทัพภาคท่ี 2 จะจายเงินคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ
และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปนงวดงาน ดังนี้
(ตามผนวก ข.ท่ีแนบมาพรอมประกาศของ กองทัพภาคท่ี ๒ ฉบับนี้)

๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้  หรือขอตกลง

จางเปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้
9.1 กรณีท่ีผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต

จาก กองทัพภาคท่ี 2 จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ ๑๐ ของวงเงินของงาน
จางชวงนั้น

9.2 กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ 9.1 จะกําหนดคาปรับ
เปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ (ตามผนวก ค. ท่ีแนบพรอมประกาศของ กองทัพภาคท่ี ๒
ของราคางานจาง

๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจางตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.3

หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป และงานปองกันและกําจัดศัตรูทําลายไมรับรองสภาพผลงานอยางนอย ๔ ป
นับถัดจากวันท่ี กองทัพภาคท่ี ๒ ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีคงเดิม
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
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๑๑. การจายเงินลวงหนา
ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคาคาจาง

ท้ังหมด แตท้ังนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกัน
หรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔(๒) ใหแก กองทัพภาคท่ี ๒
กอนการรับเงินลวงหนานั้น

๑๒. ขอสงวนสิทธิในการย่ืนขอเสนอและอ่ืน ๆ
๑๒.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ

๒๕๖๑ ของ กองทัพบก
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ กองทัพภาคท่ี ๒ ไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจาก

จากงบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ แลวเทานั้น
๑๒.๒ เม่ือ กองทัพภาคท่ี ๒ ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลง

จางตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขา
มาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขน
ไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน  นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ี
มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

(๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี

๑๒.๓ ผูเสนอราคาซึ่ง กองทัพภาคท่ี ๒ ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปน
หนังสือภายในเวลาท่ีกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กองทัพภาคท่ี ๒ จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอหรือเรียกรอง
จากผูออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ัง
จะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๔ กองทัพภาคท่ี ๒ สงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา
หรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

12.5 กองทัพภาคท่ี 2 อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่น
ขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จาก กองทัพภาคท่ี 2 ไมได

(1) กองทัพภาคท่ี 2 ไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแต
ไมเพียงพอท่ีจะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป

(2) มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรือท่ีไดรับการคัดเลือก
มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือ
สมยอมกันกับผูอ่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอ
ราคา
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(3) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก กองทัพภาคท่ี 2
หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ

(4) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๓. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณี

ท่ีคางานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการตอไปนี้
ประเภทของงานกอสรางสูตรท่ัวไป และวิธีการคํานวณตาม ผนวก ง. สวนจะนําสูตรใด

มาใชกับงานท่ีกําหนดไวในรายการละเอียดวิธีการจายเงินตาม ผนวก ข. ท่ีแนบทายประกาศฉบับนี้
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามท่ีกําหนดไวใน

สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ี กองทัพภาคท่ี ๒ ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการท่ีไดระบุ
ในผนวก ง.

๑๔. มาตรฐานฝมือชาง
เม่ือ กองทัพภาคท่ี ๒ ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง

กอสรางตามประกาศนี้แลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตอง
มีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก คณะกรรมการ
กําหนดมาตรฐานทดสอบฝมือแรงงานสถาบันของทางราชการหรือสถาบันเอกชนท่ีทางราชการรับรอง หรือผูมี
วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได
ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๕ คน

๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตอง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
1๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

กองทัพภาคท่ี 2 สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ี
ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทําสัญญากับ กองทัพภาคท่ี 2 ไวชั่วคราว

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

กองทัพภาคท่ี ๒

พันเอก อุดมศักดิ์   บุญธรรม
( อุดมศักดิ์ บุญธรรม )

นายทหารพลาธิการกองทัพภาคท่ี ๒
…………………………….



ผนวก ข.
ใชประกอบประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

ลงวันท่ี..................................
การจางกอสรางตึกแถวนายพัน ของ กองทัพภาคท่ี 2 คายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนา กองทัพภาคท่ี 2 และหนวยข้ึนตรง
...............................

รายการแบงงวดงาน
งาน โครงการปรับปรุงและพัฒนา ทภ.2 และ นขต. ทภ.2 ประจําป 2561 ของ ทภ.2
ท่ี คายสุรนารี  จว. น.ม.

ยย.ทบ.ท่ี แบบแผนท่ี
- งานนี้มีการจายเงินลวงหนารอยละ 15 และผูวาจางจะหักเงินจายลวงหนาคืนรอยละ 15 ของการ

สงงานในแตละงวด ตั้งแตงานงวดท่ี 1 จนถึงงานงวดสุดทาย
- งานนี้ถาผูรับจางไดทําการกอสรางงานงวดใดงวดหนึ่งแลวเสร็จกอน ใหสามารถสงมอบงานในงวดนั้น

เพ่ือรับเงินได โดยไมตองสงงานเปนไปตามลําดับงวด
- งานนี้ใชสัญญาปรับราคาไดหมวดตาง ๆ ดังนี้คือ.-
1. งานอาคาร หมวด 1
2. งานดิน หมวด 2  ขอ 2.1
3. งานผิวถนน ค.ส.ล. หมวด 3  ขอ 3.4
4. คางานคงท่ี

วิธีการจายเงิน
งวดท่ี 1 จํานวนเงินรอยละ 10.50 ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ

15 จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ ตัดตนไม ขนาด 0.3 ม. จํานวน 30 ตน ถมดินบริเวณพ้ืนท่ี
กอสรางท้ังหมด(ไดสงผลการทดสอบความแนนของดินถมใหผูวาจางตรวจสอบและไดเห็นชอบแลว),
ขุดหลุม, ทําฐานราก ของ ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว จํานวน 1 แถว รายละเอียดตามแบบ 9300
พรอมท้ังแนบสําเนาหนังสือ ท่ีประสานไปยังรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ เพ่ือมาดําเนินการเก่ียวกับงาน
ติดตั้งระบบไฟฟาภายนอกอาคาร และเรงรัดใหรัฐวิสาหกิจประมาณการ และจัดทําแบบรูปรายการให
แลวเสร็จโดยเร็ว พรอมท้ังแจงให ผูวาจางทราบภายใน 90 วัน ของ งานโครงการปรับปรุงและ
พัฒนา ทภ.2 และ นขต. ทภ.2 ประจําป 2561 ของ ทภ.2 คายสุรนารี จว. น.ม. เสร็จเรียบรอยแลว

งวดท่ี 2 จํานวนเงินรอยละ 7.50 ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ 15
จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ หลอคานคอดิน, ทําพ้ืนชั้นท่ี 1 (เวนวัสดุผิว) พรอมทําการปองกัน
และกําจัดศัตรูทําลายเนื้อไมโดยการอัดน้ํายาลงดิน ของ ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว จํานวน 1 แถว
เสร็จเรียบรอยแลว

งวดท่ี 3 จํานวนเงินรอยละ 7.00 ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ 15
จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ หลอเสา, หลอคานรับพ้ืนชั้นท่ี 2, ทําพ้ืนชั้นท่ี 2 (เวนวัสดุผิว), ทํา
บันได (เวนวัสดุผิว) ของ ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว จํานวน 1 แถว เสร็จเรียบรอยแลว

งวดท่ี 4 จํานวนเงินรอยละ 7.00 ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ 15
จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ หลอเสา, หลอคานรับโครงหลังคา ของ ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว
จํานวน  1 แถว เสร็จเรียบรอยแลว
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งวดท่ี 5 จํานวนเงินรอยละ 9.00 ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ 15
จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ ทําโครงหลังคา, มุงหลังคา ของ ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว จํานวน 1
แถวเสร็จเรียบรอยแลว

งวดท่ี 6 จํานวนเงินรอยละ 10.50 ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ
15 จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ กออิฐ, ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง, ติดตั้งไฟฟา-ประปาภายใน
(ยกเวนดวงโคมและสุขภัณฑ) ชั้น 1 ของ ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว เสร็จเรียบรอยแลว

งวดท่ี 7 จํานวนเงินรอยละ 10.50 ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ
15 จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ กออิฐ, ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง, ติดตั้งไฟฟา-ประปาภายใน
(ยกเวนดวงโคมและสุขภัณฑ) ชั้น 2 ของ ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว  เสร็จเรียบรอยแลว

งวดท่ี 8 จํานวนเงินรอยละ 10.00 ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ
15 จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ ติดตั้งบานประตู-หนาตาง, ทําฝาเพดาน, ปูวัสดุผิวพ้ืน, ฉาบปูน
ผนัง และปูวัสดุผิวผนัง แลวเสร็จ 80% ชั้นท่ี 1 ของ ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว  เสร็จเรียบรอย
แลว

งวดท่ี 9 จํานวนเงินรอยละ 10.00 ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ
15 จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ ติดตั้งบานประตู-หนาตาง, ทําฝาเพดาน, ปูวัสดุผิวพ้ืน, ฉาบปูน
ผนัง และปูวัสดุผิวผนัง แลวเสร็จ 80% ชั้นท่ี 2 ของ ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว  เสร็จเรียบรอย
แลว

งวดท่ี 10 จํานวนเงินรอยละ 2.50 ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ 15
จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทํา พ้ืนแข็ง ค.ส.ล. รับน้ําหนัก 12 ตัน พ้ืนท่ีประมาณ 90.00 ตร.ม. จํานวน 1
แหง รายละเอียดตามแบบ ทบ.7943, ทํารางระบายน้ําตัววี ค.ส.ล. หนาอาคาร ความยาว 42.00 ม.
จํานวน 1 แหง, รางระบาย ค.ส.ล. ดานหลังอาคาร ความยาวประมาณ 36.00 ม. จํานวน 1 แหง
และติดตั้งถังบําบัดน้ําเสีย ของ ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว  จํานวน 1 แถว  เสร็จเรียบรอยแลว

งวดสุดทาย จํานวนเงินรอยละ 15.50 ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายสวนท่ี
เหลือท้ังหมด จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ ติดตั้งดวงโคมและสุขภัณฑ, ติดตั้งระบบโทรศัพท, ติดตั้ง
ระบบโทรทัศน, ติดตั้งอางซิ้งสเตนเลส พรอมขาตั้ง, ติดตั้งถังเก็บน้ําบนดิน PE จุ 1,000 ลิตร, เครื่องสูบ
น้ําอัตโนมัติ พรอมท้ังแนบแบบหรือแบบรางท่ีการไฟฟาฯ ใชประมาณการมาดวย, เชื่อมโยงไฟฟา-
ประปาภายนอกเขากับไฟฟา-ประปาภายในของอาคารจนสามารถใชการไดเรียบรอย โดยการไฟฟาฯ
และผูรับจางเปนผูดําเนินการตามลําดับ และผูรับจางตองเสนอเอกสารสัญญาท่ีผูรับจางไดทํากับผูผลิต
ขายถังบําบัดน้ําเสียสําหรับงานติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียทุกแหงกับคณะกรรมการตรวจการจาง โดยมี
รายละเอียดตางๆในสัญญาตามท่ีระบุไวในเงื่อนไขสัญญาการดําเนินการเก่ียวกับถังบําบัดน้ําเสีย
ระหวางผูรับจางกับผูผลิตขายถังบําบัดน้ําเสียตามเอกสารรายละเอียดการปฎิบัติประกอบสัญญางาน
กอสรางของกองทัพบก และทํางานสวนท่ีเหลือท้ังหมด ของ งานโครงการปรับปรุงและพัฒนา ทภ.2
และ นขต.ทภ.2 ประจําป 2561 ของ ทภ.2 คายสุรนารี จว. น.ม. ใหแลวเสร็จเรียบรอยถูกตอง
ครบถวนสมบูรณตามแบบรูปรายการและสัญญาและผูจางไดทําการตรวจรับมอบงานไวเปนการถูกตอง
เรียบรอยแลว
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หมายเหตุ 1.ผูรับจางตองรับผิดชอบตามกําหนดอายุรับรองสภาพงานภายใน 2 ป
2. ตองมีชางและกรรมกรทํางานอยางนอย 5 คน
3.ผูรับจางตองทํางานใหแลวเสร็จและสงมอบงานภายใน 270 วัน

3.1 งานงวดท่ี 1 ใหแลวเสร็จใน 30 วัน
3.2 งานงวดท่ี 2 ใหแลวเสร็จใน 54 วัน
3.3 งานงวดท่ี 3 ใหแลวเสร็จใน 78 วัน
3.4 งานงวดท่ี 4 ใหแลวเสร็จใน 102 วัน
3.5 งานงวดท่ี 5 ใหแลวเสร็จใน 126 วัน
3.6 งานงวดท่ี 6 ใหแลวเสร็จใน 150 วัน
3.7 งานงวดท่ี 7 ใหแลวเสร็จใน 174 วัน
3.8 งานงวดท่ี 8 ใหแลวเสร็จใน 198 วัน
3.9 งานงวดท่ี 9 ใหแลวเสร็จใน 222 วัน
3.10 งานงวดท่ี 10 ใหแลวเสร็จใน 246 วัน
3.11 งานงวดสุดทาย ใหแลวเสร็จใน 270 วัน

4. งานนี้เปนงานกอสรางควบคุมตาม พ.ร.บ. การประกอบอาชีพงานกอสรางในสาขา 6 งานกอสราง
โครงสรางท่ัวไปและใหถือปฎิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร. 0203/ว123  ลง 27 ตุลาคม 2529 ดังนี้.-

4.1 ชางเชื่อมไฟฟา 1 คน
4.2 ชางติดตั้งและเดินสายไฟฟาภายใน 1 คน
4.3 ชางทอและสุขภัณฑ 1 คน
4.4 ชางไมและชางเหล็ก (กอสราง) 2 คน
4.5 ชางกออิฐ 2 คน
4.6 ชางฉาบปูน 2 คน

5. ในการปองกันและกําจัดศัตรูทําลายเนื้อไม ผูปฏิบัติงานจะตองมีใบรับรองวาเปนผูชํานาญ
โดยเฉพาะ จากบริษัทผูผลิตตัวยาและจะตองรับประกันผลงานอยางนอย 4ป

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตรวจถูกตอง
ร.ท. ณฐกร   ปงศรี

( ณฐกร   ปงศรี )
ผช.นพธ.ทภ.2



ผนวก ค.
ใชประกอบประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

ลงวันท่ี..................................
การจางกอสรางตึกแถวนายพัน ของ กองทัพภาคท่ี 2 คายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนา กองทัพภาคท่ี 2 และหนวยข้ึนตรง
- - - - - - - - - - - - - - - -

หลักเกณฑการคิดคาปรับเปนรายวัน
1. วงเงินราคาคาจางไมเกิน  1,000,000 บาท  กําหนดเปนคาปรับรายวัน  เปนจํานวนเงินตายตัว

ในอัตรารอยละ  0.10  ของราคางานจางท้ังหมด  แตไมเกินวันละ  100.- บาท
2. วงเงินราคาคาจางไมเกิน  5,000,000 บาท  กําหนดเปนคาปรับรายวัน  เปนจํานวนเงินตายตัว

ในอัตรารอยละ  0.10  ของราคางานจางท้ังหมด
3. วงเงินราคาคาจางไมเกิน  15,000,000 บาท  กําหนดเปนคาปรับรายวัน  เปนจํานวนเงินตายตัว

ในอัตรารอยละ  0.09  ของราคางานจางท้ังหมด
4. วงเงินราคาคาจางไมเกิน  50,000,000 บาท  กําหนดเปนคาปรับรายวัน  เปนจํานวนเงินตายตัว

ในอัตรารอยละ  0.09  ของราคางานจางท้ังหมด
5. วงเงินราคาคาจางไมเกิน  150,000,000 บาท  กําหนดเปนคาปรับรายวัน  เปนจํานวนเงินตายตัว

ในอัตรารอยละ  0.07  ของราคางานจางท้ังหมด
6. วงเงินราคาคาจางไมเกิน  500,000,000 บาท  กําหนดเปนคาปรับรายวัน  เปนจํานวนเงินตายตัว

ในอัตรารอยละ  0.06  ของราคางานจางท้ังหมด
7. วงเงินราคาคาจางเกิน  500,000,000 บาท  กําหนดเปนคาปรับรายวัน  เปนจํานวนเงินตายตัว

ในอัตรารอยละ  0.05  ของราคางานจางท้ังหมด

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตรวจถูกตอง
ร.ท. ณฐกร   ปงศรี

( ณฐกร   ปงศรี )
ผช.นพธ.ทภ.2



แบบ ปร.4 แผนท่ี 1 ใน 15 แผน

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ
ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

1 งานกอสรางตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว
1.1 กอสรางตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว

ขุดดินฐานราก 442.00 ลบ.ม.
# ทรายหยาบบดอัดแนน 25.00 ลบ.ม.
# คอนกรีตหยาบ 1:3:5 10.70 ลบ.ม.
# คอนกรีต 1:2:4 64.00 ลบ.ม.
# เหล็กเสนกลม ขนาด ุ 6 มม. 0.17 ตัน
# เหล็กเสนกลม ขนาด ุ 9 มม. 0.37 ตัน
# เหล็กเสนขอออย ขนาด ุ 12 มม. 7.75 ตัน
# ลวดผูกเหล็ก 249.00 กก.

ไมแบบ (240.00 ตร.ม.) 168.00 ตร.ม.
# ตะปู 72.00 กก.

รวมคาวัสดุและคาแรง

แนบทายใบยื่นเอกสารการเสนอราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ของ............................................................
คาแรงงาน

บัญชีรายละเอียดประกอบการจางกอสรางตึกแถวนายพัน ของ ทภ.2 คายสุรนารี จว.น.ม.
ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนา ทภ.2 และ นขต.ทภ.2 ประจําปงบประมาณ 2561 (รหัสงาน 6104620)

ตามประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี............/2561 ลงวันท่ี......................2560

คาวัสดุ



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 2 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
# ทรายหยาบ 28.00 ตร.ม.

พื้นสําเร็จรูป  หนา 0.05 ม. รับน้ําหนักไมนอยกวา 150 กก./ตร.ม. 690.00 ตร.ม.
# คอนกรีต 1:2:4 212.00 ตร.ม.
* เหล็ก WIREMESH  ุ 4 มม. 690.00 ตร.ม.
# เหล็กเสนกลม ขนาด ุ 6 มม. 3.50 ตัน
# เหล็กเสนกลม ขนาด ุ 9 มม. 2.80 ตัน
# เหล็กเสนขอออย ขนาด ุ 12 มม. 6.30 ตัน
# เหล็กเสนขอออย ขนาด ุ 16 มม. 3.11 ตัน
# เหล็กเสนขอออย ขนาด ุ 20 มม. 0.64 ตัน
# เหล็กเสนขอออย ขนาด ุ 25 มม. 1.30 ตัน
# ลวดผูกเหล็ก 529.00 กก.

ไมแบบ (1,630.00 ตร.ม.) 1,140.00 ตร.ม.
# ตะปูขนาดตาง ๆ 27 ลัง
* แผนเหล็กหนา 9 มม. หุมดวย PVC. 51.00 ม.
* แผนเหล็กปะกับ ขนาด  กวาง 0.07 ม. ยาว 0.10ม. หนา 9 มม. 168 แผน
* เหล็กเสน ขนาด 1 x 1 ซม. 120.00 ม.

ฉาบโครงสราง 1,056.00 ตร.ม.
* แผนเหล็ก ขนาด 9 มม. X 1 1/2 นิ้ว 1.94 ตร.ม.
* เหล็ก LG [] 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว หนา 2 มม. 27 ทอน

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 3 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
* เหล็ก [ 200 x 75 x 20 x 3.2 มม. 13 ทอน
* เหล็ก [ 125 x 65 x 6 x 8 มม. 1 ทอน

เหล็ก [ 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. 33 ทอน
* เหล็ก [ 90 x 45 x 20 x 2.3 มม. 153 ทอน
* แผนเหล็ก  ขนาด 0.20 ม. x 0.20 ม. หนา 6 มม. 26 แผน
* แผนเหล็ก  หนา 10 มม. 13 แผน
* ANCHORED  BOLT  ุ 0.15 ม. ยาว 0.25 ม. 26 ตัว
* น็อตหัวระเบิด ุ 0.15 ม. 13 ตัว

คาแรงเหล็กรูปพรรณ 5,538.00 กก.
กระเบื้องลอนคู ขนาด 0.50 ม. X 1.20 ม. (804.00 ตร.ม.) 1,845 แผน

* แผนสะทอนความรอนอลูมิเนียมฟอยล 593.00 ตร.ม.
* เชิงชายไมสังเคราะหไฟเบอรซีเมนต ขนาด 20 ซม. หนา 1.7 ซม. 162.00 ม.
* ปดลอนไมสังเคราะห  ขนาด 15 ซม. หนา 0.80 ซม. 162.00 ม.

ครอบสันโคง 90 แผน
* ครอบขาง 52 แผน

สลักเกลียวยึดกระเบื้อง 1,990 ตัว
พื้น ค.ส.ล. ทําผิวหยาบ 252.00 ตร.ม.
พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมันผสมน้ํายากันซึม 90.00 ตร.ม.
พื้น ค.ส.ล.กระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 ม. x 0.30 ม. 747.00 ตร.ม.

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 4 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
พื้น ค.ส.ล.กระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.20 ม. x 0.20 ม. 48.00 ตร.ม.

* บัวเชิงผนัง PVC. ผิวเรียบ  แผนตัน 690.00 ม.
* กําจัดปลวก 1 หลัง

งานฉาบปูนเรียบผนังมวลเบา 1,174.00 ตร.ม.
ผนังกออิฐมอญ 1/2 แผน 1,120.00 ตร.ม.
ผนังกออิฐมวลเบา 10 ซม. 587.00 ตร.ม.
ผนังฉาบปูนเรียบ 3,070.00 ตร.ม.
ผนังปูกระเบื้องเซรามิคผิวมัน ขนาด 0.20 ม. X 0.20 ม. 260.00 ตร.ม.
ฝาเพดานฉาบเรียบไฟเบอรซีเมนตขอบเรียบ หนา 6 มม.โครงคราวเหล็ก 735.00 ตร.ม.
ชุบสังกะสี

* ฝาชายคาไมสังเคราะหไฟเบอรซีเมนตลายระแนงไมมีรูระบายอากาศ 193.00 ตร.ม.
ขอบเรียบ ขนาดแผน 0.60 ม. X 1.20 ม. หนา 4 มม. ผิวทาสีตัดแบบเวนรอง
โครงคราวเหล็กตัวซี
ทาสีพลาสติกภายใน 6,120.00 ตร.ม.
ทาสีพลาสติกภายนอก 430.00 ตร.ม.
ทาสีกันสนิม 762.00 ตร.ม.
ทาสีน้ํามัน 762.00 ตร.ม.

* บัว ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. 173.00 ม.
* บัวปูนปนเหนือวงกบหนาตางหลังบาน 15.00 ม.

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 5 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
* เสาเอ็น-ทับหลัง 740.00 ม.
* บอพัก ขนาด 0.50 ม. x 0.50 ม. พรอมฝา ค.ส.ล. 8 บอ
* ทอ PVC  CLASS 8.5 ขนาด ุ 200 มม. 2 ทอน

ป.1 ขนาด ( 2.05 x 1.00 ม.) 12 ชุด
มุงลวด ป.1 12 ชุด
ป.2 ( 2.05 x 1.00 ม.) 18 ชุด
ป.3 ( 2.05 x 0.90 ม.) 12 ชุด
ป.4 ( 2.05 x0.90 ม.) 18 ชุด
ป.4 ( 2.05 x0.90 ม.) 18 ชุด
มุงลวด ป.4 18 ชุด
ป.5 ( 2.05 x 0.50 ม.) 6 ชุด
น.1 ( 2.85 x1.15 ม.) 24 ชุด
มุงลวด น.1 24 ชุด
น.2 ( 1.15 x 0.70 ม.) 12 ชุด
น.3 ( 0.45 x 0.90 ม.) 12 ชุด
น.4 (0.50 x 1.35 ม.) 6 ชุด
มุงลวด น.4 6 ชุด

รวมคาวัสดุและคาแรง
รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.1

 - ปายทะเบียนสินทรัพย 1 แผน

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 6 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
1.2 ไฟฟาภายในอาคาร

CONSUMER UNIT 12 คูสาย MCCB 80 AT.100 AF.2 P. 15 KA. 6 ชุด
ดวงโคมฟลูออเรสเซนตกลม 2x36 W. ฝาครอบอะครีลิก 66 ชุด
ดวงโคมฟลูออเรสเซนตกลม 1x18 W. ฝาครอบอะครีลิก 42 ชุด
ดวงโคมฟลูออเรสเซนตกลม 1x18 W. ฝาครอบอะครีลิก ติดผนัง 6 ชุด
โคมติดเพดาน หลอด PLEU 15 W. พรอมฝาครอบกรองแสง 6 ชุด
กริ่งไฟฟา  พรอมสวิทซกันฝน 6 ชุด
เตารับไฟฟาคู 2 P + E 16 A. 250 V. พรอมมานนิรภัย 144 ชุด
สวิทซทางเดียว 1 สวิทซ 36 ชุด
สวิทซทางเดียว 2 สวิทซ 24 ชุด
สวิทซทางเดียว 3 สวิทซ 6 ชุด
สวิทซสองทาง 1 สวิทซ 24 ชุด
THW. ขนาด 1 ตร.มม. 5 มวน
THW. ขนาด 1.5 ตร.มม. 9 มวน
THW. ขนาด 2.5 ตร.มม. 13 มวน
THW. ขนาด 4 ตร.มม. 25 มวน
THW. ขนาด 10 ตร.มม. 1.8 มวน
THW. ขนาด 35 ตร.มม. 3.6 มวน
EMT  ุ 1/2 นิ้ว 380 ทอน

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 7 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
EMT  ุ 3/4 นิ้ว 30 ทอน
IMC ุ 1 1/4 นิ้ว 17 ทอน
GROUND ROD 5/8 นิ้ว x 10 ฟุต 1 ตน
อุปกรณประกอบ 1 งาน

รวมคาวัสดุและคาแรง

1.2.1 พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 18 ชุด
  - แผนปายทะเบียนสินทรัพย (สป.) 18 แผน

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.2
(ยกเวนแผนปายทะเบียนสินทรัพย (สป.) และขอ 1.2.1)

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 8 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
1.3 ระบบโทรศัพท

TEL OUTLET 6 ชุด
TTB 30 PRS 1 ชุด
TIEV 4 C - 0.65 ตร.มม. 200.00 ม.
EMT ุ 3/4 นิ้ว 12 ทอน
EMT ุ 1/2 นิ้ว 30 ทอน
GROUND SYSTEM 1 ชุด
อุปกรณประกอบงาน 1 งาน

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.3

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 9 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
1.4 ระบบโทรทัศน

TV. OUTLET 18 ชุด
4 WAYS SPLITTER 6 ชุด
1 WAYS TAP OFF 5 ชุด
RG - 6 300.00 ม.
RG - 11 40.00 ม.
EMT ุ 1/2 นิ้ว 80 ทอน
อุปกรณประกอบงาน 1 งาน

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.4

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 10 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
1.5 ประปาภายในอาคาร

PB. 2110 CLASS 160 PSI. SDR. 13.5 ุ 18 มม. 70.00 ม.
PB. 2110 CLASS 160 PSI. SDR. 13.5 ุ 20 มม. 250.00 ม.
PB. 2110 CLASS 160 PSI. SDR. 13.5 ุ 25 มม. 12.00 ม.
PB. 2110 CLASS 160 PSI. SDR. 13.5 ุ 50 มม. 40.00 ม.
PVC. CLASS 8.5 ุ 55 มม. 69 ทอน
PVC. CLASS 8.5 ุ 100 มม. 21 ทอน
GATE VALVE  ุ 20 มม. 30 ชุด
FLOAT VALVE   ุ 20 มม. 6 ชุด
CHECK VALVE   ุ 20 มม. 12 ชุด
STOP   VALVE  ุ 18 มม. 36 ชุด
HOSE BIBB   ุ 18 มม. 6 ชุด
FAUCET  ุ 18 มม. 12 ชุด
FD  ุ 55 มม. 24 ชุด
ขอตอ, อุปกรณจับยึดและอุปกรณประกอบ 1 ชุด
ถังบําบัดน้ําเสียแบบรวมไรอากาศขนาดความจุ 1,600 ลิตร 6 ชุด
อางลางหนาแบบติดผนัง 12 ชุด
ช้ันวางของ 12 ชุด
กระจกเงาสองหนา  กรอบอลูมิเนียมติดผนัง 12 ชุด
สวมนั่งราบระบบฟลัชแทงค 12 ชุด

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 11 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
ที่ใสกระดาษชําระ 12 ชุด
ขอแขวนผา 12 ชุด
ฝกบัวชําระ 12 ชุด
ฝกบัวอาบน้ํา 12 ชุด
ที่ใสสบู 12 ชุด
ราวพาดผา 12 ชุด

รวมคาวัสดุและคาแรง
1.5.1 มาตรวัดน้ํา ุ 20 มม. 6 ชุด
1.5.2 ครุภัณฑประจําอาคาร

 - อางซิ้งสเตนเลส พรอมกอกคอตัวเจ ชนิด 1 หลุม มีที่พักจาน พรอมขาตั้ง 6 ชุด
 - เครื่องสูบน้ําอัตโนมัติ (HOME PUMP) ขนาด 250 วัตต 6 ชุด
   ประมาณน้ําสูบสงไดไมนอยกวา 40 ลิตร/นาที
   ระยะสงสูงไมนอยกวา 18.00 ม. และตองมีฝาครอบ
   ซึ่งเปนผลิตภัณฑเดียวกับเครื่องสูบน้ําอัตโนมัติที่ปดสนิท เรียบรอย ไมหลุดงาย
 - ถังเก็บน้ําบนดิน PE (POLYMER ELIXIR) จุ 1,000 ลิตร 6 ถัง

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.5.2
 - แผนปายทะเบียนสินทรัพย (สป.) 12 แผน

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.5
(ยกเวนแผนปายทะเบียนสินทรัพย (สป.) และขอ 1.5.2

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 12 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
1.6 พื้นแข็ง ค.ส.ล. ดานหนาอาคาร รับน้ําหนัก 12 ตัน
* หินคลุก 275.60 ลบ.ม.
# ทรายรองพื้น 41.34 ลบ.ม.
# คอนกรีต 1:2:4 210.00 ลบ.ม.
* เหล็ก WIRE MESH  ุ 6 มม. @ 0.20 ม.# 1,000.00 ตร.ม.
# เหล็กเสนกลม ขนาด ุ 19 มม. 0.457 ตัน
# เหล็กเสนกลม ขนาด ุ 12 มม. 0.568 ตัน
# เหล็กเสนขอออย ขนาด ุ 20 มม. 0.592 ตัน
* รอยตออุดดวยแอสฟลทผสมทราย ( กวาง 0.02 ม. x ลึก 0.02 ม.) 190.00 ม.
* ปลายเหล็กโดเวลทาเคลือบดวย BITUMEN 100.70 ม.
* โฟม หรือกระดาษชานออย 10.00 ม.
* CAP อุดดวย EXPANDITE  RUBBER  FILLER 38 อัน
* รอยตอตัดดวยเครื่อง 180.00 ม.

ไมแบบ ( 390.00 ตร.ม. ) 156.00 ตร.ม.
# ตะปูขนาดตาง ๆ 97.50 กก.
# ลวดผูกเหล็ก 40.43 กก.

รวมคาวัสดุและคาแรง ( 1,000.00 ตร.ม. )
รวมคาวัสดุและคาแรง ( เฉล่ีย 1.00 ตร.ม. )
รวมคาวัสดุและคาแรง ( เฉล่ีย 1.00 ตร.ม. )

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.6 90.00 ตร.ม.

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 13 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
1.7 ถมดินบริเวณจุดสรางอาคาร สูงเฉล่ียใหไดตามที่กําหนดไวในผัง ตอนริมเอียงลาด 1,195.00 ลบ.ม.

1:1 1/2 พรอมบดอัดแนน
รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.7 1 แหง

1.8 รางระบายน้ําตัววี ค.ส.ล. ดานหนาอาคาร 42.00 ม.
1.9 รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ดานหลังอาคาร 36.00 ม.

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1
(ยกเวนปายทะเบียนสินทรัพย, แผนปายทะเบียนสินทรัพย (สป.), ขอ 1.2.1 และขอ 1.5.2)

2 ตัดตนไม ุ 0.30 ม. 30.00 ตน

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 14 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
2 ไฟฟาภายนอกอาคาร

ไฟฟาภายนอกอาคารใหผูรับจางเปนผูไปประสานติดตอและวาจางการไฟฟาฯ ใหดําเนินการ ดังนี้
2.1 ไฟฟาภายนอกสําหรับอาคารหมายเลข 1
2.2 ติดตั้งมิเตอรไฟฟายอยประจําอาคารหมายเลข 1

คา FACTOR  F
รวมเปนเงิน ขอ 2

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 15 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
รวมคาวัสดุและคาแรง (ยกเวนปายทะเบียนสินทรัพย, แผนปายทะเบียนสินทรัพย (สป.),
ขอ 1.2.1, ขอ 1.5.2 และไฟฟาภายนอกอาคาร)
คา FACTOR  F
รวมเปนเงิน
ปายทะเบียนสินทรัพย 1 วงเงินท่ีตองการหาคา F -

แผนปายทะเบียนสินทรัพย (สป.) 2 คางานท่ีต่ํากวา 5,000,000.00

ขอ 1.2.1 3 คางานท่ีสูงกวา 10,000,000.00

ขอ 1.5.2 4 คา Factor F ของคางานท่ีต่ํากวา1.2955

ไฟฟาภายนอกอาคาร 5 คา Factor F ของคางานท่ีสูงกวา1.2879

รวมเปนเงิน Factor F = 1.30310

     รวม 1 แหง                เปนเงินท้ังส้ิน

ตัวอักษร (…………………………………………………………………………..)

หมายเหตุ
1. กําหนดสงมอบงานแลวเสร็จภายใน 270 วัน (ลงชื่อ).....................................................ผูยื่นขอเสนอ
2. กําหนดยืนราคา 180 วัน         (....................................................)
3. กําหนดรับรองสภาพงาน 2 ป ตําแหนง.................................................
4. กําหนดผลงานในการปองกันและกําจัดปลวกอยางนอย 4 ป                 ประทับตรา (ถามี)
5. กําหนดงวดงาน/การจายเงิน 11 งวดงาน/เงิน

คาวัสดุ คาแรงงาน



แบบ ปร.4 แผนท่ี 1 ใน 15 แผน

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ
ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

1 งานกอสรางตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว
1.1 กอสรางตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว

ขุดดินฐานราก 442.00 ลบ.ม.
# ทรายหยาบบดอัดแนน 25.00 ลบ.ม.
# คอนกรีตหยาบ 1:3:5 10.70 ลบ.ม.
# คอนกรีต 1:2:4 64.00 ลบ.ม.
# เหล็กเสนกลม ขนาด ุ 6 มม. 0.17 ตัน
# เหล็กเสนกลม ขนาด ุ 9 มม. 0.37 ตัน
# เหล็กเสนขอออย ขนาด ุ 12 มม. 7.75 ตัน
# ลวดผูกเหล็ก 249.00 กก.

ไมแบบ (240.00 ตร.ม.) 168.00 ตร.ม.
# ตะปู 72.00 กก.

รวมคาวัสดุและคาแรง

ตามประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี............/2561 ลงวันท่ี......................2560

บัญชีรายละเอียดประกอบการจางกอสรางตึกแถวนายพัน ของ ทภ.2 คายสุรนารี จว.น.ม.
ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนา ทภ.2 และ นขต.ทภ.2 ประจําปงบประมาณ 2561 (รหัสงาน 6104620)

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 2 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
# ทรายหยาบ 28.00 ตร.ม.

พื้นสําเร็จรูป  หนา 0.05 ม. รับน้ําหนักไมนอยกวา 150 กก./ตร.ม. 690.00 ตร.ม.
# คอนกรีต 1:2:4 212.00 ตร.ม.
* เหล็ก WIREMESH  ุ 4 มม. 690.00 ตร.ม.
# เหล็กเสนกลม ขนาด ุ 6 มม. 3.50 ตัน
# เหล็กเสนกลม ขนาด ุ 9 มม. 2.80 ตัน
# เหล็กเสนขอออย ขนาด ุ 12 มม. 6.30 ตัน
# เหล็กเสนขอออย ขนาด ุ 16 มม. 3.11 ตัน
# เหล็กเสนขอออย ขนาด ุ 20 มม. 0.64 ตัน
# เหล็กเสนขอออย ขนาด ุ 25 มม. 1.30 ตัน
# ลวดผูกเหล็ก 529.00 กก.

ไมแบบ (1,630.00 ตร.ม.) 1,140.00 ตร.ม.
# ตะปูขนาดตาง ๆ 27 ลัง
* แผนเหล็กหนา 9 มม. หุมดวย PVC. 51.00 ม.
* แผนเหล็กปะกับ ขนาด  กวาง 0.07 ม. ยาว 0.10ม. หนา 9 มม. 168 แผน
* เหล็กเสน ขนาด 1 x 1 ซม. 120.00 ม.

ฉาบโครงสราง 1,056.00 ตร.ม.
* แผนเหล็ก ขนาด 9 มม. X 1 1/2 นิ้ว 1.94 ตร.ม.
* เหล็ก LG [] 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว หนา 2 มม. 27 ทอน

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 3 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
* เหล็ก [ 200 x 75 x 20 x 3.2 มม. 13 ทอน
* เหล็ก [ 125 x 65 x 6 x 8 มม. 1 ทอน

เหล็ก [ 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. 33 ทอน
* เหล็ก [ 90 x 45 x 20 x 2.3 มม. 153 ทอน
* แผนเหล็ก  ขนาด 0.20 ม. x 0.20 ม. หนา 6 มม. 26 แผน
* แผนเหล็ก  หนา 10 มม. 13 แผน
* ANCHORED  BOLT  ุ 0.15 ม. ยาว 0.25 ม. 26 ตัว
* น็อตหัวระเบิด ุ 0.15 ม. 13 ตัว

คาแรงเหล็กรูปพรรณ 5,538.00 กก.
กระเบื้องลอนคู ขนาด 0.50 ม. X 1.20 ม. (804.00 ตร.ม.) 1,845 แผน

* แผนสะทอนความรอนอลูมิเนียมฟอยล 593.00 ตร.ม.
* เชิงชายไมสังเคราะหไฟเบอรซีเมนต ขนาด 20 ซม. หนา 1.7 ซม. 162.00 ม.
* ปดลอนไมสังเคราะห  ขนาด 15 ซม. หนา 0.80 ซม. 162.00 ม.

ครอบสันโคง 90 แผน
* ครอบขาง 52 แผน

สลักเกลียวยึดกระเบื้อง 1,990 ตัว
พื้น ค.ส.ล. ทําผิวหยาบ 252.00 ตร.ม.
พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมันผสมน้ํายากันซึม 90.00 ตร.ม.
พื้น ค.ส.ล.กระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 ม. x 0.30 ม. 747.00 ตร.ม.

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 4 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
พื้น ค.ส.ล.กระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.20 ม. x 0.20 ม. 48.00 ตร.ม.

* บัวเชิงผนัง PVC. ผิวเรียบ  แผนตัน 690.00 ม.
* กําจัดปลวก 1 หลัง

งานฉาบปูนเรียบผนังมวลเบา 1,174.00 ตร.ม.
ผนังกออิฐมอญ 1/2 แผน 1,120.00 ตร.ม.
ผนังกออิฐมวลเบา 10 ซม. 587.00 ตร.ม.
ผนังฉาบปูนเรียบ 3,070.00 ตร.ม.
ผนังปูกระเบื้องเซรามิคผิวมัน ขนาด 0.20 ม. X 0.20 ม. 260.00 ตร.ม.
ฝาเพดานฉาบเรียบไฟเบอรซีเมนตขอบเรียบ หนา 6 มม.โครงคราวเหล็ก 735.00 ตร.ม.
ชุบสังกะสี

* ฝาชายคาไมสังเคราะหไฟเบอรซีเมนตลายระแนงไมมีรูระบายอากาศ 193.00 ตร.ม.
ขอบเรียบ ขนาดแผน 0.60 ม. X 1.20 ม. หนา 4 มม. ผิวทาสีตัดแบบเวนรอง
โครงคราวเหล็กตัวซี
ทาสีพลาสติกภายใน 6,120.00 ตร.ม.
ทาสีพลาสติกภายนอก 430.00 ตร.ม.
ทาสีกันสนิม 762.00 ตร.ม.
ทาสีน้ํามัน 762.00 ตร.ม.

* บัว ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. 173.00 ม.
* บัวปูนปนเหนือวงกบหนาตางหลังบาน 15.00 ม.

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 5 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
* เสาเอ็น-ทับหลัง 740.00 ม.
* บอพัก ขนาด 0.50 ม. x 0.50 ม. พรอมฝา ค.ส.ล. 8 บอ
* ทอ PVC  CLASS 8.5 ขนาด ุ 200 มม. 2 ทอน

ป.1 ขนาด ( 2.05 x 1.00 ม.) 12 ชุด
มุงลวด ป.1 12 ชุด
ป.2 ( 2.05 x 1.00 ม.) 18 ชุด
ป.3 ( 2.05 x 0.90 ม.) 12 ชุด
ป.4 ( 2.05 x0.90 ม.) 18 ชุด
ป.4 ( 2.05 x0.90 ม.) 18 ชุด
มุงลวด ป.4 18 ชุด
ป.5 ( 2.05 x 0.50 ม.) 6 ชุด
น.1 ( 2.85 x1.15 ม.) 24 ชุด
มุงลวด น.1 24 ชุด
น.2 ( 1.15 x 0.70 ม.) 12 ชุด
น.3 ( 0.45 x 0.90 ม.) 12 ชุด
น.4 (0.50 x 1.35 ม.) 6 ชุด
มุงลวด น.4 6 ชุด

รวมคาวัสดุและคาแรง
รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.1

 - ปายทะเบียนสินทรัพย 1 แผน

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 6 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
1.2 ไฟฟาภายในอาคาร

CONSUMER UNIT 12 คูสาย MCCB 80 AT.100 AF.2 P. 15 KA. 6 ชุด
ดวงโคมฟลูออเรสเซนตกลม 2x36 W. ฝาครอบอะครีลิก 66 ชุด
ดวงโคมฟลูออเรสเซนตกลม 1x18 W. ฝาครอบอะครีลิก 42 ชุด
ดวงโคมฟลูออเรสเซนตกลม 1x18 W. ฝาครอบอะครีลิก ติดผนัง 6 ชุด
โคมติดเพดาน หลอด PLEU 15 W. พรอมฝาครอบกรองแสง 6 ชุด
กริ่งไฟฟา  พรอมสวิทซกันฝน 6 ชุด
เตารับไฟฟาคู 2 P + E 16 A. 250 V. พรอมมานนิรภัย 144 ชุด
สวิทซทางเดียว 1 สวิทซ 36 ชุด
สวิทซทางเดียว 2 สวิทซ 24 ชุด
สวิทซทางเดียว 3 สวิทซ 6 ชุด
สวิทซสองทาง 1 สวิทซ 24 ชุด
THW. ขนาด 1 ตร.มม. 5 มวน
THW. ขนาด 1.5 ตร.มม. 9 มวน
THW. ขนาด 2.5 ตร.มม. 13 มวน
THW. ขนาด 4 ตร.มม. 25 มวน
THW. ขนาด 10 ตร.มม. 1.8 มวน
THW. ขนาด 35 ตร.มม. 3.6 มวน
EMT  ุ 1/2 นิ้ว 380 ทอน

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 7 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
EMT  ุ 3/4 นิ้ว 30 ทอน
IMC ุ 1 1/4 นิ้ว 17 ทอน
GROUND ROD 5/8 นิ้ว x 10 ฟุต 1 ตน
อุปกรณประกอบ 1 งาน

รวมคาวัสดุและคาแรง

1.2.1 พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 18 ชุด
  - แผนปายทะเบียนสินทรัพย (สป.) 18 แผน

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.2
(ยกเวนแผนปายทะเบียนสินทรัพย (สป.) และขอ 1.2.1)

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 8 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
1.3 ระบบโทรศัพท

TEL OUTLET 6 ชุด
TTB 30 PRS 1 ชุด
TIEV 4 C - 0.65 ตร.มม. 200.00 ม.
EMT ุ 3/4 นิ้ว 12 ทอน
EMT ุ 1/2 นิ้ว 30 ทอน
GROUND SYSTEM 1 ชุด
อุปกรณประกอบงาน 1 งาน

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.3

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 9 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
1.4 ระบบโทรทัศน

TV. OUTLET 18 ชุด
4 WAYS SPLITTER 6 ชุด
1 WAYS TAP OFF 5 ชุด
RG - 6 300.00 ม.
RG - 11 40.00 ม.
EMT ุ 1/2 นิ้ว 80 ทอน
อุปกรณประกอบงาน 1 งาน

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.4

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 10 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
1.5 ประปาภายในอาคาร

PB. 2110 CLASS 160 PSI. SDR. 13.5 ุ 18 มม. 70.00 ม.
PB. 2110 CLASS 160 PSI. SDR. 13.5 ุ 20 มม. 250.00 ม.
PB. 2110 CLASS 160 PSI. SDR. 13.5 ุ 25 มม. 12.00 ม.
PB. 2110 CLASS 160 PSI. SDR. 13.5 ุ 50 มม. 40.00 ม.
PVC. CLASS 8.5 ุ 55 มม. 69 ทอน
PVC. CLASS 8.5 ุ 100 มม. 21 ทอน
GATE VALVE  ุ 20 มม. 30 ชุด
FLOAT VALVE   ุ 20 มม. 6 ชุด
CHECK VALVE   ุ 20 มม. 12 ชุด
STOP   VALVE  ุ 18 มม. 36 ชุด
HOSE BIBB   ุ 18 มม. 6 ชุด
FAUCET  ุ 18 มม. 12 ชุด
FD  ุ 55 มม. 24 ชุด
ขอตอ, อุปกรณจับยึดและอุปกรณประกอบ 1 ชุด
ถังบําบัดน้ําเสียแบบรวมไรอากาศขนาดความจุ 1,600 ลิตร 6 ชุด
อางลางหนาแบบติดผนัง 12 ชุด
ช้ันวางของ 12 ชุด
กระจกเงาสองหนา  กรอบอลูมิเนียมติดผนัง 12 ชุด
สวมนั่งราบระบบฟลัชแทงค 12 ชุด

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 11 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
ที่ใสกระดาษชําระ 12 ชุด
ขอแขวนผา 12 ชุด
ฝกบัวชําระ 12 ชุด
ฝกบัวอาบน้ํา 12 ชุด
ที่ใสสบู 12 ชุด
ราวพาดผา 12 ชุด

รวมคาวัสดุและคาแรง
1.5.1 มาตรวัดน้ํา ุ 20 มม. 6 ชุด
1.5.2 ครุภัณฑประจําอาคาร

 - อางซิ้งสเตนเลส พรอมกอกคอตัวเจ ชนิด 1 หลุม มีที่พักจาน พรอมขาตั้ง 6 ชุด
 - เครื่องสูบน้ําอัตโนมัติ (HOME PUMP) ขนาด 250 วัตต 6 ชุด
   ประมาณน้ําสูบสงไดไมนอยกวา 40 ลิตร/นาที
   ระยะสงสูงไมนอยกวา 18.00 ม. และตองมีฝาครอบ
   ซึ่งเปนผลิตภัณฑเดียวกับเครื่องสูบน้ําอัตโนมัติที่ปดสนิท เรียบรอย ไมหลุดงาย
 - ถังเก็บน้ําบนดิน PE (POLYMER ELIXIR) จุ 1,000 ลิตร 6 ถัง

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.5.2
 - แผนปายทะเบียนสินทรัพย (สป.) 12 แผน

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.5
(ยกเวนแผนปายทะเบียนสินทรัพย (สป.) และขอ 1.5.2

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 12 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
1.6 พื้นแข็ง ค.ส.ล. ดานหนาอาคาร รับน้ําหนัก 12 ตัน
* หินคลุก 275.60 ลบ.ม.
# ทรายรองพื้น 41.34 ลบ.ม.
# คอนกรีต 1:2:4 210.00 ลบ.ม.
* เหล็ก WIRE MESH  ุ 6 มม. @ 0.20 ม.# 1,000.00 ตร.ม.
# เหล็กเสนกลม ขนาด ุ 19 มม. 0.457 ตัน
# เหล็กเสนกลม ขนาด ุ 12 มม. 0.568 ตัน
# เหล็กเสนขอออย ขนาด ุ 20 มม. 0.592 ตัน
* รอยตออุดดวยแอสฟลทผสมทราย ( กวาง 0.02 ม. x ลึก 0.02 ม.) 190.00 ม.
* ปลายเหล็กโดเวลทาเคลือบดวย BITUMEN 100.70 ม.
* โฟม หรือกระดาษชานออย 10.00 ม.
* CAP อุดดวย EXPANDITE  RUBBER  FILLER 38 อัน
* รอยตอตัดดวยเครื่อง 180.00 ม.

ไมแบบ ( 390.00 ตร.ม. ) 156.00 ตร.ม.
# ตะปูขนาดตาง ๆ 97.50 กก.
# ลวดผูกเหล็ก 40.43 กก.

รวมคาวัสดุและคาแรง ( 1,000.00 ตร.ม. )
รวมคาวัสดุและคาแรง ( เฉล่ีย 1.00 ตร.ม. )
รวมคาวัสดุและคาแรง ( เฉล่ีย 1.00 ตร.ม. )

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.6 90.00 ตร.ม.

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 13 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
1.7 ถมดินบริเวณจุดสรางอาคาร สูงเฉล่ียใหไดตามที่กําหนดไวในผัง ตอนริมเอียงลาด 1,195.00 ลบ.ม.

1:1 1/2 พรอมบดอัดแนน
รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.7 1 แหง

1.8 รางระบายน้ําตัววี ค.ส.ล. ดานหนาอาคาร 42.00 ม.
1.9 รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ดานหลังอาคาร 36.00 ม.

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1
(ยกเวนปายทะเบียนสินทรัพย, แผนปายทะเบียนสินทรัพย (สป.), ขอ 1.2.1 และขอ 1.5.2)

2 ตัดตนไม ุ 0.30 ม. 30.00 ตน

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 14 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
2 ไฟฟาภายนอกอาคาร

ไฟฟาภายนอกอาคารใหผูรับจางเปนผูไปประสานติดตอและวาจางการไฟฟาฯ ใหดําเนินการ ดังนี้
2.1 ไฟฟาภายนอกสําหรับอาคารหมายเลข 1
2.2 ติดตั้งมิเตอรไฟฟายอยประจําอาคารหมายเลข 1

คา FACTOR  F
รวมเปนเงิน ขอ 2

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 15 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
รวมคาวัสดุและคาแรง (ยกเวนปายทะเบียนสินทรัพย, แผนปายทะเบียนสินทรัพย (สป.),
ขอ 1.2.1, ขอ 1.5.2 และไฟฟาภายนอกอาคาร)
คา FACTOR  F
รวมเปนเงิน
ปายทะเบียนสินทรัพย 1 วงเงินท่ีตองการหาคา F -

แผนปายทะเบียนสินทรัพย (สป.) 2 คางานท่ีต่ํากวา 5,000,000.00

ขอ 1.2.1 3 คางานท่ีสูงกวา 10,000,000.00

ขอ 1.5.2 4 คา Factor F ของคางานท่ีต่ํากวา1.2955

ไฟฟาภายนอกอาคาร 5 คา Factor F ของคางานท่ีสูงกวา1.2879

รวมเปนเงิน Factor F = 1.30310

     รวม 1 แหง                เปนเงินท้ังส้ิน

ตัวอักษร (…………………………………………………………………………..)

หมายเหตุ       ตรวจถูกตอง
1. กําหนดสงมอบงานแลวเสร็จภายใน 270 วัน
2. กําหนดยืนราคา 180 วัน พ.อ.
3. กําหนดรับรองสภาพงาน 2 ป ( อุดมศักดิ์   บุญธรรม )
4. กําหนดผลงานในการปองกันและกําจัดปลวกอยางนอย 4 ป             นพธ.ทภ.2
5. กําหนดงวดงาน/การจายเงิน 11 งวดงาน/เงิน                    ธ.ค. 60

คาวัสดุ คาแรงงาน



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง
๑. ชื่อโครงการ...งานจางกอสรางตึกแถวนายพัน ของ กองทัพภาคท่ี ๒ ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนา

กองทัพภาคท่ี ๒ และหนวยข้ึนตรงกองทัพภาคท่ี ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
(รหัสงาน ๖๑๐๔๖๒๐)

หนวยงานเจาของโครงการ.....กองทัพภาคท่ี ๒.....
๒. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร......๑๑,๐๓๙,๔๐๐.-บาท (สิบเอ็ดลานสามดหม่ืนเกาพันสี่รอยบาทถวน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...งานกอสรางตึกแถวนายพัน ๖ ครอบครัว อาคาร ๒ ชั้น

พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก รายละเอียดตามแบบ ๙๓๐๐ จํานวน ๑ แถว
...งานตัดตนไม จํานวน ๓๐ ตน
...งานไฟฟา ภายนอกอาคาร ดําเนินการตามท่ี กบ.ทบ. แจงตามวิทยรุาชการ

กบ.ทบ. ดวนมาก ท่ี กห ๐๔๐๔/๓๕๕๔ ลงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
๔. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี....๒๖....เดือน....กันยายน....พ.ศ. ...๒๕๖๐...
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง…

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ) (จากกระทรวงพาณิชย โดยยึดถือวัสดุคาแรง/
ดําเนินการสําหรับการออกแบบคํานวณราคากลางงานกอสรางฉบับเดือน กันยายน ๒๕๖๐
ของ กรมยุทธโยธาทหารบก

๖. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง...
๖.๑ พันเอก ปยะวัติ ราชวงศ
๖.๒ พันเอก พัทธดล ณรงคบดินทร
๖.๓ พันโท สุรพล การปลูก

รับรองถูกตอง

พันเอก อุดมศักดิ์   บุญธรรม
( อุดมศักดิ์   บุญธรรม )

นายทหารพลาธิการกองทัพภาคท่ี ๒











ผนวก ข.
ใชประกอบประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

ลงวันท่ี..................................
การจางกอสรางตึกแถวนายพัน ของ กองทัพภาคท่ี 2 คายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนา กองทัพภาคท่ี 2 และหนวยข้ึนตรง
...............................

รายการแบงงวดงาน
งาน โครงการปรับปรุงและพัฒนา ทภ.2 และ นขต. ทภ.2 ประจําป 2561 ของ ทภ.2
ท่ี คายสุรนารี  จว. น.ม.

ยย.ทบ.ท่ี แบบแผนท่ี
- งานนี้มีการจายเงินลวงหนารอยละ 15 และผูวาจางจะหักเงินจายลวงหนาคืนรอยละ 15 ของการ

สงงานในแตละงวด ตั้งแตงานงวดท่ี 1 จนถึงงานงวดสุดทาย
- งานนี้ถาผูรับจางไดทําการกอสรางงานงวดใดงวดหนึ่งแลวเสร็จกอน ใหสามารถสงมอบงานในงวดนั้น

เพ่ือรับเงินได โดยไมตองสงงานเปนไปตามลําดับงวด
- งานนี้ใชสัญญาปรับราคาไดหมวดตาง ๆ ดังนี้คือ.-
1. งานอาคาร หมวด 1
2. งานดิน หมวด 2  ขอ 2.1
3. งานผิวถนน ค.ส.ล. หมวด 3  ขอ 3.4
4. คางานคงท่ี

วิธีการจายเงิน
งวดท่ี 1 จํานวนเงินรอยละ 10.50 ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ

15 จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ ตัดตนไม ขนาด 0.3 ม. จํานวน 30 ตน ถมดินบริเวณพ้ืนท่ี
กอสรางท้ังหมด(ไดสงผลการทดสอบความแนนของดินถมใหผูวาจางตรวจสอบและไดเห็นชอบแลว),
ขุดหลุม, ทําฐานราก ของ ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว จํานวน 1 แถว รายละเอียดตามแบบ 9300
พรอมท้ังแนบสําเนาหนังสือ ท่ีประสานไปยังรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ เพ่ือมาดําเนินการเก่ียวกับงาน
ติดตั้งระบบไฟฟาภายนอกอาคาร และเรงรัดใหรัฐวิสาหกิจประมาณการ และจัดทําแบบรูปรายการให
แลวเสร็จโดยเร็ว พรอมท้ังแจงให ผูวาจางทราบภายใน 90 วัน ของ งานโครงการปรับปรุงและ
พัฒนา ทภ.2 และ นขต. ทภ.2 ประจําป 2561 ของ ทภ.2 คายสุรนารี จว. น.ม. เสร็จเรียบรอยแลว

งวดท่ี 2 จํานวนเงินรอยละ 7.50 ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ 15
จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ หลอคานคอดิน, ทําพ้ืนชั้นท่ี 1 (เวนวัสดุผิว) พรอมทําการปองกัน
และกําจัดศัตรูทําลายเนื้อไมโดยการอัดน้ํายาลงดิน ของ ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว จํานวน 1 แถว
เสร็จเรียบรอยแลว

งวดท่ี 3 จํานวนเงินรอยละ 7.00 ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ 15
จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ หลอเสา, หลอคานรับพ้ืนชั้นท่ี 2, ทําพ้ืนชั้นท่ี 2 (เวนวัสดุผิว), ทํา
บันได (เวนวัสดุผิว) ของ ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว จํานวน 1 แถว เสร็จเรียบรอยแลว

งวดท่ี 4 จํานวนเงินรอยละ 7.00 ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ 15
จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ หลอเสา, หลอคานรับโครงหลังคา ของ ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว
จํานวน  1 แถว เสร็จเรียบรอยแลว
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งวดท่ี 5 จํานวนเงินรอยละ 9.00 ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ 15
จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ ทําโครงหลังคา, มุงหลังคา ของ ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว จํานวน 1
แถวเสร็จเรียบรอยแลว

งวดท่ี 6 จํานวนเงินรอยละ 10.50 ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ
15 จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ กออิฐ, ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง, ติดตั้งไฟฟา-ประปาภายใน
(ยกเวนดวงโคมและสุขภัณฑ) ชั้น 1 ของ ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว เสร็จเรียบรอยแลว

งวดท่ี 7 จํานวนเงินรอยละ 10.50 ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ
15 จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ กออิฐ, ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง, ติดตั้งไฟฟา-ประปาภายใน
(ยกเวนดวงโคมและสุขภัณฑ) ชั้น 2 ของ ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว  เสร็จเรียบรอยแลว

งวดท่ี 8 จํานวนเงินรอยละ 10.00 ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ
15 จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ ติดตั้งบานประตู-หนาตาง, ทําฝาเพดาน, ปูวัสดุผิวพ้ืน, ฉาบปูน
ผนัง และปูวัสดุผิวผนัง แลวเสร็จ 80% ชั้นท่ี 1 ของ ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว  เสร็จเรียบรอย
แลว

งวดท่ี 9 จํานวนเงินรอยละ 10.00 ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ
15 จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ ติดตั้งบานประตู-หนาตาง, ทําฝาเพดาน, ปูวัสดุผิวพ้ืน, ฉาบปูน
ผนัง และปูวัสดุผิวผนัง แลวเสร็จ 80% ชั้นท่ี 2 ของ ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว  เสร็จเรียบรอย
แลว

งวดท่ี 10 จํานวนเงินรอยละ 2.50 ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ 15
จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทํา พ้ืนแข็ง ค.ส.ล. รับน้ําหนัก 12 ตัน พ้ืนท่ีประมาณ 90.00 ตร.ม. จํานวน 1
แหง รายละเอียดตามแบบ ทบ.7943, ทํารางระบายน้ําตัววี ค.ส.ล. หนาอาคาร ความยาว 42.00 ม.
จํานวน 1 แหง, รางระบาย ค.ส.ล. ดานหลังอาคาร ความยาวประมาณ 36.00 ม. จํานวน 1 แหง
และติดตั้งถังบําบัดน้ําเสีย ของ ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว  จํานวน 1 แถว  เสร็จเรียบรอยแลว

งวดสุดทาย จํานวนเงินรอยละ 15.50 ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายสวนท่ี
เหลือท้ังหมด จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ ติดตั้งดวงโคมและสุขภัณฑ, ติดตั้งระบบโทรศัพท, ติดตั้ง
ระบบโทรทัศน, ติดตั้งอางซิ้งสเตนเลส พรอมขาตั้ง, ติดตั้งถังเก็บน้ําบนดิน PE จุ 1,000 ลิตร, เครื่องสูบ
น้ําอัตโนมัติ พรอมท้ังแนบแบบหรือแบบรางท่ีการไฟฟาฯ ใชประมาณการมาดวย, เชื่อมโยงไฟฟา-
ประปาภายนอกเขากับไฟฟา-ประปาภายในของอาคารจนสามารถใชการไดเรียบรอย โดยการไฟฟาฯ
และผูรับจางเปนผูดําเนินการตามลําดับ และผูรับจางตองเสนอเอกสารสัญญาท่ีผูรับจางไดทํากับผูผลิต
ขายถังบําบัดน้ําเสียสําหรับงานติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียทุกแหงกับคณะกรรมการตรวจการจาง โดยมี
รายละเอียดตางๆในสัญญาตามท่ีระบุไวในเงื่อนไขสัญญาการดําเนินการเก่ียวกับถังบําบัดน้ําเสีย
ระหวางผูรับจางกับผูผลิตขายถังบําบัดน้ําเสียตามเอกสารรายละเอียดการปฎิบัติประกอบสัญญางาน
กอสรางของกองทัพบก และทํางานสวนท่ีเหลือท้ังหมด ของ งานโครงการปรับปรุงและพัฒนา ทภ.2
และ นขต.ทภ.2 ประจําป 2561 ของ ทภ.2 คายสุรนารี จว. น.ม. ใหแลวเสร็จเรียบรอยถูกตอง
ครบถวนสมบูรณตามแบบรูปรายการและสัญญาและผูจางไดทําการตรวจรับมอบงานไวเปนการถูกตอง
เรียบรอยแลว
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หมายเหตุ 1.ผูรับจางตองรับผิดชอบตามกําหนดอายุรับรองสภาพงานภายใน 2 ป
2. ตองมีชางและกรรมกรทํางานอยางนอย 5 คน
3.ผูรับจางตองทํางานใหแลวเสร็จและสงมอบงานภายใน 270 วัน

3.1 งานงวดท่ี 1 ใหแลวเสร็จใน 30 วัน
3.2 งานงวดท่ี 2 ใหแลวเสร็จใน 54 วัน
3.3 งานงวดท่ี 3 ใหแลวเสร็จใน 78 วัน
3.4 งานงวดท่ี 4 ใหแลวเสร็จใน 102 วัน

3.5 งานงวดท่ี 5 ใหแลวเสร็จใน 126 วัน
3.6 งานงวดท่ี 6 ใหแลวเสร็จใน 150 วัน
3.7 งานงวดท่ี 7 ใหแลวเสร็จใน 174 วัน
3.8 งานงวดท่ี 8 ใหแลวเสร็จใน 198 วัน
3.9 งานงวดท่ี 9 ใหแลวเสร็จใน 222 วัน
3.10 งานงวดท่ี 10 ใหแลวเสร็จใน 246 วัน
3.11 งานงวดสุดทาย ใหแลวเสร็จใน 270 วัน

4. งานนี้เปนงานกอสรางควบคุมตาม พ.ร.บ. การประกอบอาชีพงานกอสรางในสาขา 6 งานกอสราง
โครงสรางท่ัวไปและใหถือปฎิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร. 0203/ว123  ลง 27 ตุลาคม 2529 ดังนี้.-

4.1 ชางเชื่อมไฟฟา 1 คน
4.2 ชางติดตั้งและเดินสายไฟฟาภายใน 1 คน
4.3 ชางทอและสุขภัณฑ 1 คน
4.4 ชางไมและชางเหล็ก (กอสราง) 2 คน
4.5 ชางกออิฐ 2 คน
4.6 ชางฉาบปูน 2 คน

5. ในการปองกันและกําจัดศัตรูทําลายเนื้อไม ผูปฏิบัติงานจะตองมีใบรับรองวาเปนผูชํานาญ
โดยเฉพาะ จากบริษัทผูผลิตตัวยาและจะตองรับประกันผลงานอยางนอย 4ป

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตรวจถูกตอง
ร.ท. ณฐกร   ปงศรี

( ณฐกร   ปงศรี )
ผช.นพธ.ทภ.2



ผนวก ค.
ใชประกอบประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

ลงวันท่ี..................................
การจางกอสรางตึกแถวนายพัน ของ กองทัพภาคท่ี 2 คายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนา กองทัพภาคท่ี 2 และหนวยข้ึนตรง
- - - - - - - - - - - - - - - -

หลักเกณฑการคิดคาปรับเปนรายวัน
1. วงเงินราคาคาจางไมเกิน  1,000,000 บาท  กําหนดเปนคาปรับรายวัน  เปนจํานวนเงินตายตัว

ในอัตรารอยละ  0.10  ของราคางานจางท้ังหมด  แตไมเกินวันละ  100.- บาท
2. วงเงินราคาคาจางไมเกิน  5,000,000 บาท  กําหนดเปนคาปรับรายวัน  เปนจํานวนเงินตายตัว

ในอัตรารอยละ  0.10  ของราคางานจางท้ังหมด
3. วงเงินราคาคาจางไมเกิน  15,000,000 บาท  กําหนดเปนคาปรับรายวัน  เปนจํานวนเงินตายตัว

ในอัตรารอยละ  0.09  ของราคางานจางท้ังหมด
4. วงเงินราคาคาจางไมเกิน  50,000,000 บาท  กําหนดเปนคาปรับรายวัน  เปนจํานวนเงินตายตัว

ในอัตรารอยละ  0.09  ของราคางานจางท้ังหมด
5. วงเงินราคาคาจางไมเกิน  150,000,000 บาท  กําหนดเปนคาปรับรายวัน  เปนจํานวนเงินตายตัว

ในอัตรารอยละ  0.07  ของราคางานจางท้ังหมด
6. วงเงินราคาคาจางไมเกิน  500,000,000 บาท  กําหนดเปนคาปรับรายวัน  เปนจํานวนเงินตายตัว

ในอัตรารอยละ  0.06  ของราคางานจางท้ังหมด
7. วงเงินราคาคาจางเกิน  500,000,000 บาท  กําหนดเปนคาปรับรายวัน  เปนจํานวนเงินตายตัว

ในอัตรารอยละ  0.05  ของราคางานจางท้ังหมด

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตรวจถูกตอง
ร.ท. ณฐกร   ปงศรี

( ณฐกร   ปงศรี )
ผช.นพธ.ทภ.2



ผนวก ง.
ประเภทงานกอสรางและสูตรท่ีใชสัญญาแบบปรับราคาได  พรอมเงื่อนไขและวิธีการคํานวณ

ใชประกอบประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
ลงวันท่ี ..................................................

การจางกอสรางตึกแถวนายพันของ ทภ.๒ คายสุรนารี จวน.ม. ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนา
ทภ.๒ และ นขต. ทภ.๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑

--------------------------------
ในการพิจารณาเพ่ิมหรือลดราคาคางานจางเหมากอสรางใหคํานวณตามสูตรดังนี้.-

P = (Po) X (K)
กําหนดให P = ราคาคางานตอหนวยหรือราคาคางานเปนงวดท่ีจะตองจายใหผูรับจาง

Po = ราคาคางานตอหนวยท่ีผูรับจางประมูลได หรือราคาคางานเปนงวด
ซึ่งระบุไวในสัญญาแลวแตกรณี

K = ESCALATION FACTOR ท่ีหักดวย ๔% เม่ือตองเพ่ิมคางานหรือ
บวกเพ่ิม ๔% เม่ือตองเรียกคางานคืน
ESCALATION FACTOR K หาไดจากสูตร ซึ่งแบงตามประเภทและลักษณะงานกอสราง ดังนี้.-
หมวดท่ี ๑ งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เชน ท่ีทําการโรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ท่ีพักอาศัย
หอประชุม อัฒจันทร  ยิมเนเซี่ยม สระวายน้ํ า  โรงอาหาร คลังพัสดุ  โรงงาน รั้ ว  เปนตน และให
หมายความรวมถึง

๑.๑ ไฟฟาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจําหนาย แตไมรวมถึงหมอแปลงและระบบไฟฟา
ภายในบริเวณ

๑.๒ ประปาของอาคารบรรจบถึงทอเมนจําหนาย แตไมรวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ
๑.๓ ระบบทอหรือระบบสายตางๆ ท่ีติดหรือฝงอยูในสวนของอาคาร เชน ทอปรับอาคาร

ทอกาซ สายไฟฟาสําหรับเครื่องปรับอากาศ สายลอฟา ฯลฯ
๑.๔ ทางระบายน้ําของอาคารจนถึงทางระบายน้ําภายนอก
๑.๕ สวนประกอบท่ีจําเปนสําหรับอาคาร เฉพาะสวนท่ีติดกับอาคารโดยตองสราง หรือ

ประกอบพรอมกับการกอสรางอาคาร แตไมรวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลท่ีจะนํามาประกอบหรือติดตั้ง
เชน ลิฟท เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องสูบน้ํา เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

๑.๖ ทางเท ารอบอาคาร ดินถม ดินตัก ห างจากอาคารโดยรอบไม เ กิน ๓ เมตร
ใชสูตร K= ๐.๒๕ + ๐.๑๕ It/Io + ๐.๑๐ Ct/Co + ๐.๔๐ Mt/Mo + ๐.๑๐ St/So
หมวดท่ี ๒ งานดินถม

๒.๑ งานดิน หมายถึง งานขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปดหนาดินการเกลี่ยบด
อัดดิน การขุดถนน บดอัดแนนเข่ือน คลอง คันคลอง คันก้ันน้ํา คันทาง ซึ่งตองใชเครื่องจักร เครื่องมือกล
ปฏิบัติงาน

สําหรับการถมดินให หมายถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอ่ืน ท่ีมีการควบคุมคุณสมบัติของ
วัสดุนั้น ๆ และมีขอกําหนดและวิธีการถม รวมท้ังมีการบดอัดแนนโดยใชเครื่องจักรเครื่องมือกลเพ่ือใหได
มาตรฐานตามท่ีกําหนดไวเชนเดียวกับงานกอสรางถนนหรือเข่ือนชลประทาน
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ท้ังนี้ใหรวมถึงงานประเภท MBANKMENT,EXCAVATION,SUBBASE,SELECTED,
UNTREATEN BASS และ SHOULDER

ใชสูตร K= ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๔๐ Et/Eo + ๐.๒๐ Ft/Fo
๒.๒ งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญนํามาเรียงกันเปนชั้นใหเปนระเบียบจนไดความ

หนาท่ีตองการ โดยในชองวางระหวางหินใหญจะแซมดวยหินยอยหรือกรวดขนาดตางๆ และทรายใหเต็ม
ชองวาง ท่ีมีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีขอกําหนดวิธีปฏิบัติโดยใชเครื่องจักรเครื่องมือกลหรือแรงคน
ใหหมายความรวมถึงงานหินท้ิง งานหินเรียงยาแนวหรืองานหินใหญ
ใชสูตร K= ๐.๔๐ + ๐.๒๐ It/Io + ๐.๒๐ Mt/Mo + ๐.๒๐ Ft/Fo

๒.๓ งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินท่ัวๆไประยะทางขนยายไปกลับ
ประมาณไมเกิน ๒ กิโลเมตร ยกเวนงานเจาะระเบิดอุโมงคซึ่งตองใชเทคนิคชั้นสูง
ใชสูตร K= ๐.๔๕ + ๐.๑๕ It/Io + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๒๐ Et/Eo + ๐.๑๐ Ft/Fo
หมวดท่ี ๓ งานทาง

๓.๑ งานผิวทาง PRIME COAT,SEAL COAT
ใชสูตร K= ๐.๓๐ + ๐.๔๐ At/Ac + ๐.๒๐ Et/Eo + ๐.๑๐ Ft/Fo

๓.๒ งานผิวทาง SURFACE TREATMENT,SLURRY SEAL
ใชสูตร K= ๐.๓๐ + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๓๐ At/Ao + ๐.๒๐ Et/Eo + ๐.๑๐ Ft/Fo

๓.๓ งานผิวทาง ASPHALTIC CONCREIL,PENETRATION MACADAN
ใชสูตร K= ๐.๓๐ + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๔๐ At/Ao + ๐.๑๐ Et/Eo + ๐.๑๐ Ft/Fo

๓.๔ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตท่ีใชเหล็กเสริม ซึ่ ง
ประกอบดวยตะแกรงเหล็กเสน หรือตะแกรงลวดเหล็กกลา เชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FABRIC) เหล็ก
เดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEECRMED TIE BAR) และรอยตอตางๆ (JOINT) ท้ังนี้ใหหมายความรวมถึง
แผนพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C.BRIDGE APPROACH) ดวย
ใชสูตร K= ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๓๕ Ct/Co + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๑๕ St/So

๓.๕ งานทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบอพัก หมายถึง ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก
สําหรับงานระบายน้ํา (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE DRAINAGE PIPE) งานราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก งานคาดคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน้ําและบริเวณลาดคอสะพาน รวมท้ังงาน
บอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานคอนกรีตเสริมเหล็กอ่ืนท่ีมีรูปแบบและลักษณะงานคลายคลึงกัน เชน
งานบอพัก (MANHCLE) ทอรอยสายโทรศัพท ทอรอยสายไฟฟา เปนตน
ใชสูตร K= ๐.๓๕ + ๐.๒๐ It/Io + ๐.๑๕ Ct/Co + ๐.๑๕ Mt/Mo + ๐.๑๕ St/So

๓.๖ งานโครงการคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเข่ือนกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก โครงสรางฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C.BEARING UNIT) ทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
(R.C.BOX CULCER) หอถังน้ําโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กเข่ือนกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กทาเทียบเรือ
คอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งกอสรางอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน
ใชสูตร K= ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๐๕ Ct/Co + ๐.๒๐ Mt/Mo + ๐.๒๕ St/So

๓.๗ งานโครงสรางเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสําหรับคนเดินขามถนน โครงเหล็กสําหรับ
ติดตั้งปายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟาแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน หรืองานโครงเหล็กอ่ืนท่ีมีลักษณะ
คลายคลึงกัน แตไมรวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายสงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ใชสูตร K= ๐.๒๕ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๐๕ Ct/Co + ๐.๒๐ Mt/Mo + ๐.๔๐ St/So
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หมวดท่ี ๔ งานชลประทาน
๔.๑ งานอาคารชลประทานไมรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดตางๆ

ท่ีกอสรางในแนวคลองสงน้ําหรือคลองระบายน้ํา เพ่ือควบคุมระดับและปริมาณน้ํา ไดแก ทอระบายน้ํา น้ําตก
รางเท สะพานน้ํา ทอลอด ไซฟอน และอาคารชลประทานชนิดอ่ืนๆ ท่ีไมมีบานระบายเหล็กแตไมรวมถึงงาน
อาคารชลประทานขนาดใหญ เชน ฝาย ทางระบายน้ําหรืออาคารชลประทานประกอบของเชื่อม เปนตนไป
ใชสูตร K= ๐.๔๐ + ๐.๒๐ It/Io + ๐.๑๐ Ct/Co + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๒๐ St/So

๔.๒ งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดตางๆ
ท่ีกอสรางในแนวคลองสงน้ําหรือคลองระบายน้ํา เพ่ือควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ํา ไดแก ทอสงน้ําเขานา
ทอระบายน้ํา ประตูระบายน้ํา อาคารอัดน้ํา ทอลอดและอาคารชลประทานชนิดอ่ืนๆ ท่ีมีบานระบายน้ํา แตไม
รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ เชน ฝาย ทางระบายน้ําลน หรืออาคารชลประทานประกอบของเข่ือน
เปนตน
ใชสูตร K= ๐.๓๕ + ๐.๒๐ It/Io + ๐.๑๐ Ct/Co + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๒๕ St/So

๔.๓ งานบานระบาย TRASHRACK และ STEEL LTNER หมายถึง บานระบายเหล็ก
เครื่องกวานและโครงยก รวมท้ัง BULK HEAD GATE และงานทอเหล็ก
ใชสูตร K= ๐.๓๕ + ๐.๒๐ It/Io + ๐.๔๕ Gt/Go

๔.๔ งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเสนท่ีใชเสริมในงาน
คอนกรีตและเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝาย ทางระบายน้ําลน หรืออาคารชลประทานประกอบของเข่ือน
ซึ่งมีสัญญาแยกจายเฉพาะงานเหล็กดังกลาวเทานั้น
ใชสูตร K= ๐.๒๕ + ๐.๑๕ It/Io + ๐.๖๐ St/So

๔.๕ งานคอนกรีตไมรวมเหล็กและคอนกรีตคาดคลอง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีหัก
สวนของเหล็กออกมาแยกคํานวณตางหากของงานฝายทางระบายน้ําลนหรืออาคารชลประทานประกอบ
ของเข่ือน ซึ่งมีสัญญาแยกจายเฉพาะงานคอนกรีตดังกลาวเทานั้น
ใชสูตร K= ๐.๔๐ + ๐.๑๕ It/Io + ๐.๒๕ Ct/Co + ๐.๒๐ Mt/Mo

๔.๖ งานเจาะ หมายถึง การเจาะพรอมท้ังฝงทอกรุขนาดรูไมนอยกวา ๔๘ มิลลิเมตร ชั้นดิน
หินผุหรือหินท่ีแตกหัก เพ่ืออัดฉีดน้ําปูน และใหรวมถึงงานซอมแซมฐานรากอาคารชลประทาน ถนน
และอาคารตางๆ โดยการอัดฉีดน้ําปูน
ใชสูตร K= ๐.๔๐ + ๐.๒๐ It/Io + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๒๐ Et/Eo + ๐.๑๐ Ft/Fo

๔.๗ งานอัดฉีดน้ําปูน คาอัดฉีดน้ําปูนจะเพ่ิมหรือลดใหเฉพาะราคาซีเมนตท่ีเปลี่ยนแปลง
ตามดัชนีราคาของซีเมนต ท่ีกระทรวงพาณิชยจัดทําข้ึน ในเดือนท่ีสงงานแตละงวดทับเดือนท่ีเปดซองประกวด
ราคา
หมวดท่ี ๕ งานระบบสาธารณูปโภค

๕.๑ งานวางทอ AC และ PVC
๕.๑.๑ ในกรณีท่ีผูวาจางเปนผูจัดหาทอและหรืออุปกรณให

ใชสูตร K= ๐.๕๖ + ๐.๒๕ It/Io + ๐.๒๕ Mt/Mo
๕.๑.๒ ในกรณีท่ีผูวาจางเปนผูจัดหาทอและหรืออุปกรณให

ใชสูตร K= ๐.๔๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๔๐ ACT/ACo
๕.๑.๓ ในกรณีท่ีผูรับจางเปนผูจัดหาทอและหรืออุปกรณให

ใชสูตร K= ๐.๔๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๔๐ PVCT/PVCo
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๕.๒ งานวางทอเหล็กเหนียวและทอ HYDENSITY POLYETSYLENE
๕.๒.๑ ในกรณีท่ีผูวาจางเปนผูจัดหาทอและหรืออุปกรณให

ใชสูตร K= ๐.๔๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๒๐ Et/Eo + ๐.๑๕ Ft/Fo
๕.๒.๒ ในกรณีท่ีผู รับจางเปนผูจัดหาทอเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณให

และใหรวมถึงงาน TRANSMISSION CONDUIT
ใชสูตร K= ๐.๔๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๑๐ Et/Eo + ๐.๓๐ GIPt/CIPo

๕.๒.๓ ในกรณีท่ีผูรับจางเปนผูจัดหาทอ HYDENSITY POLYETSYLENE
และหรืออุปกรณ ใชสูตร K= ๐.๕๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๓๐ Pet/Peo

๕.๓ งานปรับปรุงระบบอุโมงคสงน้ําและงาน SECONDARY LINING
ใชสูตร K= ๐.๔๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๒๕ Et/Eo + ๐.๓๕ GIPt/GIPo

๕.๔ งานวางทอ PVC หุมดวยคอนกรีต
ใชสูตร K= ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๒๐ Ct/Co + ๐.๐๕ Mt/Mo + ๐.๐๕๕ St/So + ๐.๓๐ PVCt/PVCo

๕.๕ งานวางทอ PVC กลบทราย
ใชสูตร K= ๐.๒๕ + ๐.๐๕ It/Io + ๐.๐๕ Mt/Mo + ๐.๖๕ PVCt/PVCo

๕.๖ งานวางทอเหล็กอาบสังกะสี
ใชสูตร K= ๐.๒๕ + ๐.๒๕ It/Io + ๐.๕๐ GIPt/GIPo

ดัชนีราคาท่ีใชคํานวณตามสูตรท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาได จัดทําข้ึนโดยกระทรวงพาณิชย
K = ESCALATION FACTOR
It = ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปของประเทศในเดือนท่ีสงงานแตละงวด
Io = ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปของประเทศในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา
Ct = ดัชนีราคาซีเมนตในเดือนท่ีสงงานแตละงวด
Co = ดัชนีราคาซีเมนตในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา
Mt = ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต) ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด
Mo = ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต) ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา
St = ดัชนีราคาเหล็กในเดือนท่ีสงงานแตละงวด
So = ดัชนีราคาเหล็กในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา
Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผนเรียบท่ีผลิตในประเทศในเดือนท่ีสงงานแตละงวด
Go = ดัชนีราคาเหล็กแผนเรียบท่ีผลิตในประเทศในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา
At = ดัชนีราคาแอสฟลทในเดือนท่ีสงงานแตละงวด
Ao = ดัชนีราคาแอสฟลทในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา
Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑในเดือนท่ีสงงานแตละงวด
Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา
Ft = ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็วในเดือนท่ีสงงานแตละงวด
Fo = ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็วในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา
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Act = ดัชนีราคาทอซีเมนตใยหินในเดือนท่ีสงงานแตละงวด
Aco = ดัชนีราคาทอซีเมนตใยหินในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา
PVCt = ดัชนีราคาทอ PVC ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด
PVCo = ดัชนีราคาทอ PVC ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา
GIPt = ดัชนีราคาทอเหล็กอาบสังกะสีในเดือนท่ีสงงานแตละงวด
GiPo = ดัชนีราคาทอเหล็กอาบสังกะสีในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา
Pet = ดัชนีราคาทอ HYDENSITY POLYETSYLENE ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด
Peo = ดัชนีราคาทอ HYDENSITY POLYETSYLENE ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา
Wt = ดัชนีราคาสายไฟ ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด
Wo = ดัชนีราคาสายไฟ ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา

เง่ือนไขและหลักเกณฑ
๑. สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ใหใชท้ังในกรณีเพ่ิมหรือลดคางานจากคางานเดิมตามสัญญา

เม่ือดัชนีราคาซึ่งจัดทําข้ึน โดยกระทรวงพาณิชย มีการเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนหรือลดจากเดิม ขณะเม่ือวันเปดซอง
ประกวดราคาสําหรับกรณีท่ีจัดจางโดยวิธีอ่ืนใหใชวิธีเปดซองแทน

๒. การขอเงินเพ่ิมคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาไดนี้ เปนหนาท่ีของผูรับจางท่ี
จะตองเรียกรองภายในกําหนด ๙๐ วัน (พรอมเสนอรายการคํานวณ) นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางไดสงมอบงานงวด
สุดทาย หากพนกําหนดนี้ไปแลวผูรับจางไมมีสิทธิ์ท่ีจะเรียกรองเงินเพ่ิมคางานกอสรางจากผูวาจางไดอีกตอไป
และในกรณีท่ีผูวาจางจะตองเรียกเงินคืนจากผูรับจาง ผูวาจางจะมีหนังสือแจงใหผูรับจางทราบ และผูรับจาง
จะตองนําเงินมาคืนผูวาจางภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตไดรับหนังสือแจงใหผูรับจาง หรือผูวาจางจะหักเงินคางาน
ของงวดตอไป หรือหักเงินจากหลักประกันสัญญาแลวแตกรณี

วิธีการคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาได
๑. การคํานวณ คา K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ใหใชตัวเลขดัชนีราคาวัสดุกอสรางของ

กระทรวงพาณิชยโดยใชฐานของป ๒๕๓๐ เปนเกณฑในการคํานวณ
๒. การคํานวณหา คา K กําหนดใหใชเลขทศนิยม ๓ ตําแหนง ทุกข้ันตอนโดยไมมีการปดเศษ

และกําหนดใหทําเลขสัมพันธ (เปรียบเทียบ) ใหเปนผลสําเร็จกอนแลวจึงนําผลลัพธไปคูณกับตัวเลขท่ีหนาเลข
สัมพันธ นั้น

๓. ใหพิจารณาเงินเพ่ิมหรือลดราคาคางานจากราคาท่ีผูรับจางทําสัญญาตกลงกับผูวาจางเม่ือ
คา K ตามสูตรสําหรับงานกอสรางนั้นๆ ในเดือนท่ีสงมอบงานมีคาเปลี่ยนแปลงไปจาก คา K ในเดือนเปดซอง
ราคามากกวา ๔ % ข้ึนไป โดยนําเฉพาะสวนท่ีเกิน ๔ % คํานวณปรับเพ่ิมหรือลดคางานแลวแตกรณี
(โดยไมคิด ๔ % แรกให)

๔. ในกรณีท่ีผูรับจางไมสามารถทําการกอสรางใหแลวเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาโดยเปน
ความผิดของผูรับจาง คา K ตามสูตรตางๆ ท่ีจะนํามาใชในการคํานวณคางานใหใช คา K ของเดือนสุดทายตาม
อายุสัญญา หรือคา K ของเดือนท่ีสงมอบงานจริง แลวแตวา คา K ตัวใดจะมีคานอยกวา

๕. การจายเงินแตละงวดราชการจะจายคาจางงานท่ีผูรับจางทําไดแตละงวดงานตามสัญญา
ไปกอน สวนคางานเพ่ิมหรือคางานลดลงซึ่งจะคํานวณไดตอเม่ือทราบดัชนีราคาวัสดุกอสรางซึ่งนํามาคํานวณหา
คา K ของเดือนท่ีสงมอบงานงวดนั้นๆ เปนท่ีแนนอนแลวและจะตองไปรับความเห็นชอบกับสํานักงบประมาณ
กอน
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๖. งานท่ีไมปรากฏตามประเภท และลักษณะงานตามผนวกนี้ (คางานคงท่ี) คงเปนไป
ตามคางานตามสัญญา ไมมีการเพ่ิมหรือลดคางานจากคางานงานเดิมตามสัญญา

หมายเหตุ ประเภทงานกอสราง และสูตรท่ีใชกับสัญญาปรับราคาไดตาม ผนวก ง. นี้
เปนการแสดงประเภทงานและสูตรใดก็จะกําหนดไวใน ผนวก ข. ของประกาศประกวดราคาจางฯ ซึ่งแนบมา
พรอมนี้

--------------------------------
กองทัพภาคท่ี ๒

(ลงชื่อ) รอยโท
( ณฐกร   ปงศรี )

ผูชวยนายทหารพลาธิการกองทัพภาคท่ี ๒ ทําการแทน
นายทหารพลาธิการกองทัพภาคท่ี ๒













































































แบบ ปร.4 แผนท่ี 1 ใน 15 แผน

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ
ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

1 งานกอสรางตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว
1.1 กอสรางตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว

ขุดดินฐานราก 442.00 ลบ.ม. - - 99.00 43,758.00 43,758.00
# ทรายหยาบบดอัดแนน 25.00 ลบ.ม. 406.00 10,150.00 91.00 2,275.00 12,425.00
# คอนกรีตหยาบ 1:3:5 10.70 ลบ.ม. 1,837.00 19,655.90 398.00 4,258.60 23,914.50
# คอนกรีต 1:2:4 64.00 ลบ.ม. 2,018.00 129,152.00 485.00 31,040.00 160,192.00
# เหล็กเสนกลม ขนาด ุ 6 มม. 0.17 ตัน 18,948.00 3,221.16 4,100.00 697.00 3,918.16
# เหล็กเสนกลม ขนาด ุ 9 มม. 0.37 ตัน 17,696.00 6,547.52 4,100.00 1,517.00 8,064.52
# เหล็กเสนขอออย ขนาด ุ 12 มม. 7.75 ตัน 19,836.00 153,729.00 3,300.00 25,575.00 179,304.00
# ลวดผูกเหล็ก 249.00 กก. 32.00 7,968.00 - - 7,968.00

ไมแบบ (240.00 ตร.ม.) 168.00 ตร.ม. 380.00 63,840.00 115.00 27,600.00 91,440.00
# ตะปู 72.00 กก. 56.00 4,032.00 - - 4,032.00

รวมคาวัสดุและคาแรง 535,016.18

คาวัสดุ คาแรงงาน

ผนวก ก.
บัญชีรายละเอียดประกอบการจางกอสรางตึกแถวนายพัน ของ ทภ.2 คายสุรนารี จว.น.ม.

ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนา ทภ.2 และ นขต.ทภ.2 ประจําปงบประมาณ 2561 (รหัสงาน 6104620)
แนบทายหนังสือ ผพธ.ทภ.2 ท่ี กห 0482.027/.................ลง............ธ.ค. 60



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 2 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
# ทรายหยาบ 28.00 ตร.ม. 406.00 11,368.00 91.00 2,548.00 13,916.00

พื้นสําเร็จรูป  หนา 0.05 ม. รับน้ําหนักไมนอยกวา 150 กก./ตร.ม. 690.00 ตร.ม. 275.00 189,750.00 25.00 17,250.00 207,000.00
# คอนกรีต 1:2:4 212.00 ตร.ม. 2,018.00 427,816.00 485.00 102,820.00 530,636.00
* เหล็ก WIREMESH  ุ 4 มม. 690.00 ตร.ม. 25.00 17,250.00 5.00 3,450.00 20,700.00
# เหล็กเสนกลม ขนาด ุ 6 มม. 3.50 ตัน 18,948.00 66,318.00 4,100.00 14,350.00 80,668.00
# เหล็กเสนกลม ขนาด ุ 9 มม. 2.80 ตัน 17,696.00 49,548.80 4,100.00 11,480.00 61,028.80
# เหล็กเสนขอออย ขนาด ุ 12 มม. 6.30 ตัน 19,836.00 124,966.80 3,300.00 20,790.00 145,756.80
# เหล็กเสนขอออย ขนาด ุ 16 มม. 3.11 ตัน 19,286.00 59,979.46 3,300.00 10,263.00 70,242.46
# เหล็กเสนขอออย ขนาด ุ 20 มม. 0.64 ตัน 18,760.00 12,006.40 2,900.00 1,856.00 13,862.40
# เหล็กเสนขอออย ขนาด ุ 25 มม. 1.30 ตัน 21,018.00 27,323.40 2,900.00 3,770.00 31,093.40
# ลวดผูกเหล็ก 529.00 กก. 32.00 16,928.00 - - 16,928.00

ไมแบบ (1,630.00 ตร.ม.) 1,140.00 ตร.ม. 380.00 433,200.00 115.00 187,450.00 620,650.00
# ตะปูขนาดตาง ๆ 27 ลัง 1,008.00 27,216.00 - - 27,216.00
* แผนเหล็กหนา 9 มม. หุมดวย PVC. 51.00 ม. 955.00 48,705.00 35% 17,046.75 65,751.75
* แผนเหล็กปะกับ ขนาด  กวาง 0.07 ม. ยาว 0.10ม. หนา 9 มม. 168 แผน 10.00 1,680.00 35% 588.00 2,268.00
* เหล็กเสน ขนาด 1 x 1 ซม. 120.00 ม. 25.00 3,000.00 35% 1,050.00 4,050.00

ฉาบโครงสราง 1,056.00 ตร.ม. 64.00 67,584.00 82.00 86,592.00 154,176.00
* แผนเหล็ก ขนาด 9 มม. X 1 1/2 นิ้ว 1.94 ตร.ม. 1,422.00 2,758.68 35% 965.54 3,724.22
* เหล็ก LG [] 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว หนา 2 มม. 27 ทอน 258.00 6,966.00 35% 2,438.10 9,404.10

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 3 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
* เหล็ก [ 200 x 75 x 20 x 3.2 มม. 13 ทอน 1,299.00 16,887.00 - - 16,887.00
* เหล็ก [ 125 x 65 x 6 x 8 มม. 1 ทอน 1,850.00 1,850.00 - - 1,850.00

เหล็ก [ 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. 33 ทอน 947.00 31,251.00 - - 31,251.00
* เหล็ก [ 90 x 45 x 20 x 2.3 มม. 153 ทอน 518.00 79,254.00 - - 79,254.00
* แผนเหล็ก  ขนาด 0.20 ม. x 0.20 ม. หนา 6 มม. 26 แผน 38.00 988.00 - - 988.00
* แผนเหล็ก  หนา 10 มม. 13 แผน 250.00 3,250.00 - - 3,250.00
* ANCHORED  BOLT  ุ 0.15 ม. ยาว 0.25 ม. 26 ตัว 50.00 1,300.00 - - 1,300.00
* น็อตหัวระเบิด ุ 0.15 ม. 13 ตัว 30.00 390.00 - - 390.00

คาแรงเหล็กรูปพรรณ 5,538.00 กก. - - 10.00 55,380.00 55,380.00
กระเบื้องลอนคู ขนาด 0.50 ม. X 1.20 ม. (804.00 ตร.ม.) 1,845 แผน 58.00 107,010.00 45.00 36,180.00 143,190.00

* แผนสะทอนความรอนอลูมิเนียมฟอยล 593.00 ตร.ม. 60.00 35,580.00 18.00 10,674.00 46,254.00
* เชิงชายไมสังเคราะหไฟเบอรซีเมนต ขนาด 20 ซม. หนา 1.7 ซม. 162.00 ม. 91.00 14,742.00 36.00 5,832.00 20,574.00
* ปดลอนไมสังเคราะห  ขนาด 15 ซม. หนา 0.80 ซม. 162.00 ม. 68.00 11,016.00 36.00 5,832.00 16,848.00

ครอบสันโคง 90 แผน 52.00 4,680.00 - - 4,680.00
* ครอบขาง 52 แผน 35.00 1,820.00 - - 1,820.00

สลักเกลียวยึดกระเบื้อง 1,990 ตัว 5.00 9,950.00 - - 9,950.00
พื้น ค.ส.ล. ทําผิวหยาบ 252.00 ตร.ม. 35.00 8,820.00 61.00 15,372.00 24,192.00
พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมันผสมน้ํายากันซึม 90.00 ตร.ม. 96.00 8,640.00 82.00 7,380.00 16,020.00
พื้น ค.ส.ล.กระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 ม. x 0.30 ม. 747.00 ตร.ม. 298.00 222,606.00 158.00 118,026.00 340,632.00

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 4 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
พื้น ค.ส.ล.กระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.20 ม. x 0.20 ม. 48.00 ตร.ม. 270.00 12,960.00 158.00 7,584.00 20,544.00

* บัวเชิงผนัง PVC. ผิวเรียบ  แผนตัน 690.00 ม. 140.00 96,600.00 38.00 26,220.00 122,820.00
* กําจัดปลวก 1 หลัง - - - - 28,800.00

งานฉาบปูนเรียบผนังมวลเบา 1,174.00 ตร.ม. 45.00 52,830.00 82.00 96,268.00 149,098.00
ผนังกออิฐมอญ 1/2 แผน 1,120.00 ตร.ม. 290.00 324,800.00 89.00 99,680.00 424,480.00
ผนังกออิฐมวลเบา 10 ซม. 587.00 ตร.ม. 242.00 142,054.00 60.00 35,220.00 177,274.00
ผนังฉาบปูนเรียบ 3,070.00 ตร.ม. 64.00 196,480.00 82.00 251,740.00 448,220.00
ผนังปูกระเบื้องเซรามิคผิวมัน ขนาด 0.20 ม. X 0.20 ม. 260.00 ตร.ม. 262.00 68,120.00 166.00 43,160.00 111,280.00
ฝาเพดานฉาบเรียบไฟเบอรซีเมนตขอบเรียบ หนา 6 มม.โครงคราวเหล็ก 735.00 ตร.ม. 328.00 241,080.00 92.00 67,620.00 308,700.00
ชุบสังกะสี

* ฝาชายคาไมสังเคราะหไฟเบอรซีเมนตลายระแนงไมมีรูระบายอากาศ 193.00 ตร.ม. 415.00 80,095.00 92.00 17,756.00 97,851.00
ขอบเรียบ ขนาดแผน 0.60 ม. X 1.20 ม. หนา 4 มม. ผิวทาสีตัดแบบเวนรอง
โครงคราวเหล็กตัวซี
ทาสีพลาสติกภายใน 6,120.00 ตร.ม. 49.00 299,880.00 28.00 171,360.00 471,240.00
ทาสีพลาสติกภายนอก 430.00 ตร.ม. 49.00 21,070.00 31.00 13,330.00 34,400.00
ทาสีกันสนิม 762.00 ตร.ม. 32.00 24,384.00 30.00 22,860.00 47,244.00
ทาสีน้ํามัน 762.00 ตร.ม. 40.00 30,480.00 35.00 26,670.00 57,150.00

* บัว ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. 173.00 ม. 113.00 19,549.00 44.00 7,612.00 27,161.00
* บัวปูนปนเหนือวงกบหนาตางหลังบาน 15.00 ม. 100.00 1,500.00 - - 1,500.00

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 5 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
* เสาเอ็น-ทับหลัง 740.00 ม. 113.00 83,620.00 44.00 32,560.00 116,180.00
* บอพัก ขนาด 0.50 ม. x 0.50 ม. พรอมฝา ค.ส.ล. 8 บอ 1,390.00 11,120.00 - - 11,120.00
* ทอ PVC  CLASS 8.5 ขนาด ุ 200 มม. 2 ทอน 1,962.00 3,924.00 1,000.00 2,000.00 5,924.00

ป.1 ขนาด ( 2.05 x 1.00 ม.) 12 ชุด 6,150.00 73,800.00 - - 73,800.00
มุงลวด ป.1 12 ชุด 615.00 7,380.00 - - 7,380.00
ป.2 ( 2.05 x 1.00 ม.) 18 ชุด 16,092.00 289,656.00 - - 289,656.00
ป.3 ( 2.05 x 0.90 ม.) 12 ชุด 2,035.00 24,420.00 - - 24,420.00
ป.4 ( 2.05 x0.90 ม.) 18 ชุด 14,522.00 261,396.00 - - 261,396.00
ป.4 ( 2.05 x0.90 ม.) 18 ชุด 5,550.00 99,900.00 - - 99,900.00
มุงลวด ป.4 18 ชุด 555.00 9,990.00 - - 9,990.00
ป.5 ( 2.05 x 0.50 ม.) 6 ชุด 2,200.00 13,200.00 - - 13,200.00
น.1 ( 2.85 x1.15 ม.) 24 ชุด 9,800.00 235,200.00 - - 235,200.00
มุงลวด น.1 24 ชุด 984.00 23,616.00 - - 23,616.00
น.2 ( 1.15 x 0.70 ม.) 12 ชุด 2,200.00 26,400.00 - - 26,400.00
น.3 ( 0.45 x 0.90 ม.) 12 ชุด 900.00 10,800.00 - - 10,800.00
น.4 (0.50 x 1.35 ม.) 6 ชุด 2,040.00 12,240.00 - - 12,240.00
มุงลวด น.4 6 ชุด 200.00 1,200.00 - - 1,200.00

รวมคาวัสดุและคาแรง 6,643,965.93
รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.1 7,178,982.11

 - ปายทะเบียนสินทรัพย 1 แผน 650.00 650.00 - - 650.00

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 6 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
1.2 ไฟฟาภายในอาคาร

CONSUMER UNIT 12 คูสาย MCCB 80 AT.100 AF.2 P. 15 KA. 6 ชุด 4,625.00 27,750.00 300.00 1,800.00 29,550.00
ดวงโคมฟลูออเรสเซนตกลม 2x36 W. ฝาครอบอะครีลิก 66 ชุด 1,190.00 78,540.00 150.00 9,900.00 88,440.00
ดวงโคมฟลูออเรสเซนตกลม 1x18 W. ฝาครอบอะครีลิก 42 ชุด 580.00 24,360.00 115.00 4,830.00 29,190.00
ดวงโคมฟลูออเรสเซนตกลม 1x18 W. ฝาครอบอะครีลิก ติดผนัง 6 ชุด 590.00 3,540.00 115.00 690.00 4,230.00
โคมติดเพดาน หลอด PLEU 15 W. พรอมฝาครอบกรองแสง 6 ชุด 650.00 3,900.00 115.00 690.00 4,590.00
กริ่งไฟฟา  พรอมสวิทซกันฝน 6 ชุด 460.00 2,760.00 140.00 840.00 3,600.00
เตารับไฟฟาคู 2 P + E 16 A. 250 V. พรอมมานนิรภัย 144 ชุด 205.00 29,520.00 90.00 12,960.00 42,480.00
สวิทซทางเดียว 1 สวิทซ 36 ชุด 60.00 2,160.00 80.00 2,880.00 5,040.00
สวิทซทางเดียว 2 สวิทซ 24 ชุด 90.00 2,160.00 90.00 2,160.00 4,320.00
สวิทซทางเดียว 3 สวิทซ 6 ชุด 120.00 720.00 100.00 600.00 1,320.00
สวิทซสองทาง 1 สวิทซ 24 ชุด 86.00 2,064.00 85.00 2,040.00 4,104.00
THW. ขนาด 1 ตร.มม. 5 มวน 490.00 2,450.00 500.00 2,500.00 4,950.00
THW. ขนาด 1.5 ตร.มม. 9 มวน 539.00 4,851.00 500.00 4,500.00 9,351.00
THW. ขนาด 2.5 ตร.มม. 13 มวน 798.00 10,374.00 700.00 9,100.00 19,474.00
THW. ขนาด 4 ตร.มม. 25 มวน 1,204.00 30,100.00 1,000.00 25,000.00 55,100.00
THW. ขนาด 10 ตร.มม. 1.8 มวน 3,451.00 6,211.80 1,600.00 2,880.00 9,091.80
THW. ขนาด 35 ตร.มม. 3.6 มวน 11,151.00 40,143.60 3,000.00 10,800.00 50,943.60
EMT  ุ 1/2 นิ้ว 380 ทอน 76.00 28,880.00 66.00 25,080.00 53,960.00

คาแรงงานคาวัสดุ



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 7 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
EMT  ุ 3/4 นิ้ว 30 ทอน 110.00 3,300.00 72.00 2,160.00 5,460.00
IMC ุ 1 1/4 นิ้ว 17 ทอน 375.00 6,375.00 114.00 1,938.00 8,313.00
GROUND ROD 5/8 นิ้ว x 10 ฟุต 1 ตน 950.00 950.00 - - 950.00
อุปกรณประกอบ 1 งาน 11,800.00 11,800.00 - - 11,800.00

รวมคาวัสดุและคาแรง 446,257.40

1.2.1 พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 18 ชุด 1,200.00 21,600.00 400.00 7,200.00 28,800.00
  - แผนปายทะเบียนสินทรัพย (สป.) 18 แผน 130.00 2,340.00 - - 2,340.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.2 446,257.40
(ยกเวนแผนปายทะเบียนสินทรัพย (สป.) และขอ 1.2.1)

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 8 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
1.3 ระบบโทรศัพท

TEL OUTLET 6 ชุด 200.00 1,200.00 90.00 540.00 1,740.00
TTB 30 PRS 1 ชุด 2,600.00 2,600.00 200.00 200.00 2,800.00
TIEV 4 C - 0.65 ตร.มม. 200.00 ม. 10.00 2,000.00 5.00 1,000.00 3,000.00
EMT ุ 3/4 นิ้ว 12 ทอน 111.00 1,332.00 72.00 864.00 2,196.00
EMT ุ 1/2 นิ้ว 30 ทอน 76.00 2,280.00 66.00 1,980.00 4,260.00
GROUND SYSTEM 1 ชุด 950.00 950.00 - - 950.00
อุปกรณประกอบงาน 1 งาน 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.3 16,046.00

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 9 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
1.4 ระบบโทรทัศน

TV. OUTLET 18 ชุด 210.00 3,780.00 90.00 1,620.00 5,400.00
4 WAYS SPLITTER 6 ชุด 400.00 2,400.00 80.00 480.00 2,880.00
1 WAYS TAP OFF 5 ชุด 380.00 1,900.00 80.00 400.00 2,300.00
RG - 6 300.00 ม. 16.00 4,800.00 6.00 1,800.00 6,600.00
RG - 11 40.00 ม. 37.00 1,480.00 10.00 400.00 1,880.00
EMT ุ 1/2 นิ้ว 80 ทอน 76.00 6,080.00 66.00 5,280.00 11,360.00
อุปกรณประกอบงาน 1 งาน 1,850.00 1,850.00 - - 1,850.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.4 32,270.00

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 10 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
1.5 ประปาภายในอาคาร

PB. 2110 CLASS 160 PSI. SDR. 13.5 ุ 18 มม. 70.00 ม. 39.00 2,730.00 30.00 2,100.00 4,830.00
PB. 2110 CLASS 160 PSI. SDR. 13.5 ุ 20 มม. 250.00 ม. 42.00 10,500.00 30.00 7,500.00 18,000.00
PB. 2110 CLASS 160 PSI. SDR. 13.5 ุ 25 มม. 12.00 ม. 64.00 768.00 30.00 360.00 1,128.00
PB. 2110 CLASS 160 PSI. SDR. 13.5 ุ 50 มม. 40.00 ม. 187.00 7,480.00 75.00 3,000.00 10,480.00
PVC. CLASS 8.5 ุ 55 มม. 69 ทอน 162.00 11,178.00 160.00 11,040.00 22,218.00
PVC. CLASS 8.5 ุ 100 มม. 21 ทอน 576.00 12,096.00 480.00 10,080.00 22,176.00
GATE VALVE  ุ 20 มม. 30 ชุด 370.00 11,100.00 150.00 4,500.00 15,600.00
FLOAT VALVE   ุ 20 มม. 6 ชุด 320.00 1,920.00 150.00 900.00 2,820.00
CHECK VALVE   ุ 20 มม. 12 ชุด 120.00 1,440.00 150.00 1,800.00 3,240.00
STOP   VALVE  ุ 18 มม. 36 ชุด 160.00 5,760.00 35.00 1,260.00 7,020.00
HOSE BIBB   ุ 18 มม. 6 ชุด 120.00 720.00 25.00 150.00 870.00
FAUCET  ุ 18 มม. 12 ชุด 120.00 1,440.00 50.00 600.00 2,040.00
FD  ุ 55 มม. 24 ชุด 205.00 4,920.00 200.00 4,800.00 9,720.00
ขอตอ, อุปกรณจับยึดและอุปกรณประกอบ 1 ชุด 19,800.00 19,800.00 - - 19,800.00
ถังบําบัดน้ําเสียแบบรวมไรอากาศขนาดความจุ 1,600 ลิตร 6 ชุด 17,000.00 102,000.00 - - 102,000.00
อางลางหนาแบบติดผนัง 12 ชุด 2,530.00 30,360.00 450.00 5,400.00 35,760.00
ช้ันวางของ 12 ชุด 383.00 4,596.00 120.00 1,440.00 6,036.00
กระจกเงาสองหนา  กรอบอลูมิเนียมติดผนัง 12 ชุด 350.00 4,200.00 70.00 840.00 5,040.00
สวมนั่งราบระบบฟลัชแทงค 12 ชุด 5,070.00 60,840.00 450.00 5,400.00 66,240.00

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 11 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
ที่ใสกระดาษชําระ 12 ชุด 320.00 3,840.00 70.00 840.00 4,680.00
ขอแขวนผา 12 ชุด 170.00 2,040.00 70.00 840.00 2,880.00
ฝกบัวชําระ 12 ชุด 160.00 1,920.00 35.00 420.00 2,340.00
ฝกบัวอาบน้ํา 12 ชุด 450.00 5,400.00 70.00 840.00 6,240.00
ที่ใสสบู 12 ชุด 360.00 4,320.00 70.00 840.00 5,160.00
ราวพาดผา 12 ชุด 265.00 3,180.00 70.00 840.00 4,020.00

รวมคาวัสดุและคาแรง 380,338.00
1.5.1 มาตรวัดน้ํา ุ 20 มม. 6 ชุด 1,135.00 6,810.00 150.00 900.00 7,710.00
1.5.2 ครุภัณฑประจําอาคาร

 - อางซิ้งสเตนเลส พรอมกอกคอตัวเจ ชนิด 1 หลุม มีที่พักจาน พรอมขาตั้ง 6 ชุด 2,900.00 17,400.00 - - 17,400.00
 - เครื่องสูบน้ําอัตโนมัติ (HOME PUMP) ขนาด 250 วัตต 6 ชุด 7,100.00 42,600.00 1,000.00 6,000.00 48,600.00
   ประมาณน้ําสูบสงไดไมนอยกวา 40 ลิตร/นาที
   ระยะสงสูงไมนอยกวา 18.00 ม. และตองมีฝาครอบ
   ซึ่งเปนผลิตภัณฑเดียวกับเครื่องสูบน้ําอัตโนมัติที่ปดสนิท เรียบรอย ไมหลุดงาย
 - ถังเก็บน้ําบนดิน PE (POLYMER ELIXIR) จุ 1,000 ลิตร 6 ถัง 8,900.00 53,400.00 - - 53,400.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.5.2 119,400.00
 - แผนปายทะเบียนสินทรัพย (สป.) 12 แผน 130.00 1,560.00 - - 1,560.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.5 388,048.00
(ยกเวนแผนปายทะเบียนสินทรัพย (สป.) และขอ 1.5.2

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 12 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
1.6 พื้นแข็ง ค.ส.ล. ดานหนาอาคาร รับน้ําหนัก 12 ตัน
* หินคลุก 275.60 ลบ.ม. 408.00 112,444.80 63.64 17,539.18 129,983.98
# ทรายรองพื้น 41.34 ลบ.ม. 406.00 16,784.04 39.94 1,651.12 18,435.16
# คอนกรีต 1:2:4 210.00 ลบ.ม. 2,018.00 423,780.00 306.00 64,260.00 488,040.00
* เหล็ก WIRE MESH  ุ 6 มม. @ 0.20 ม.# 1,000.00 ตร.ม. 53.00 53,000.00 5.00 5,000.00 58,000.00
# เหล็กเสนกลม ขนาด ุ 19 มม. 0.457 ตัน 16,780.00 7,668.46 2,900.00 1,325.30 8,993.76
# เหล็กเสนกลม ขนาด ุ 12 มม. 0.568 ตัน 18,205.00 10,340.44 3,300.00 1,874.40 12,214.84
# เหล็กเสนขอออย ขนาด ุ 20 มม. 0.592 ตัน 18,760.00 11,105.92 2,900.00 1,716.80 12,822.72
* รอยตออุดดวยแอสฟลทผสมทราย ( กวาง 0.02 ม. x ลึก 0.02 ม.) 190.00 ม. 30.00 5,700.00 - - 5,700.00
* ปลายเหล็กโดเวลทาเคลือบดวย BITUMEN 100.70 ม. 69.00 6,948.30 - - 6,948.30
* โฟม หรือกระดาษชานออย 10.00 ม. 30.00 300.00 - - 300.00
* CAP อุดดวย EXPANDITE  RUBBER  FILLER 38 อัน 100.00 3,800.00 - - 3,800.00
* รอยตอตัดดวยเครื่อง 180.00 ม. - - 10.00 1,800.00 1,800.00

ไมแบบ ( 390.00 ตร.ม. ) 156.00 ตร.ม. 380.00 59,280.00 115.00 44,850.00 104,130.00
# ตะปูขนาดตาง ๆ 97.50 กก. 56.00 5,460.00 - - 5,460.00
# ลวดผูกเหล็ก 40.43 กก. 32.00 1,293.76 - - 1,293.76

รวมคาวัสดุและคาแรง ( 1,000.00 ตร.ม. ) 857,922.52
รวมคาวัสดุและคาแรง ( เฉล่ีย 1.00 ตร.ม. ) 857.92
รวมคาวัสดุและคาแรง ( เฉล่ีย 1.00 ตร.ม. ) 857.00 (ปดเศษ)

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.6 90.00 ตร.ม. 77,130.00

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 13 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
1.7 ถมดินบริเวณจุดสรางอาคาร สูงเฉล่ียใหไดตามที่กําหนดไวในผัง ตอนริมเอียงลาด 1,195.00 ลบ.ม. 150.00 179,250.00 - - 179,250.00

1:1 1/2 พรอมบดอัดแนน
รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.7 1 แหง 179,250.00

1.8 รางระบายน้ําตัววี ค.ส.ล. ดานหนาอาคาร 42.00 ม. 356.00 14,952.00 - - 14,952.00
1.9 รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ดานหลังอาคาร 36.00 ม. 1,071.00 38,556.00 - - 38,556.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1 8,371,491.51
(ยกเวนปายทะเบียนสินทรัพย, แผนปายทะเบียนสินทรัพย (สป.), ขอ 1.2.1 และขอ 1.5.2)

2 ตัดตนไม ุ 0.30 ม. 30.00 ตน - - 500.00 15,000.00 15,000.00

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 14 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
2 ไฟฟาภายนอกอาคาร

ไฟฟาภายนอกอาคารใหผูรับจางเปนผูไปประสานติดตอและวาจางการไฟฟาฯ ใหดําเนินการ ดังนี้ 51,540.00
2.1 ไฟฟาภายนอกสําหรับอาคารหมายเลข 1
2.2 ติดตั้งมิเตอรไฟฟายอยประจําอาคารหมายเลข 1

คา FACTOR  F 1.2902
รวมเปนเงิน ขอ 2 66,496.91

คาวัสดุ คาแรงงาน



รายละเอียดรายการงานกอสราง ................... ตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ................. แบบเลขท่ี...9300... แบบ ปร.4 แผนท่ี 15 ใน 15 แผน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
รวมคาวัสดุและคาแรง (ยกเวนปายทะเบียนสินทรัพย, แผนปายทะเบียนสินทรัพย (สป.), 8,386,491.51
ขอ 1.2.1, ขอ 1.5.2 และไฟฟาภายนอกอาคาร)
คา FACTOR  F 1.2902
รวมเปนเงิน 10,820,251.34
ปายทะเบียนสินทรัพย 1 วงเงินท่ีตองการหาคา F8,438,031.51 650.00
แผนปายทะเบียนสินทรัพย (สป.) 2 คางานท่ีต่ํากวา 5,000,000.00 3,900.00
ขอ 1.2.1 3 คางานท่ีสูงกวา 10,000,000.00 28,800.00
ขอ 1.5.2 4 คา Factor F ของคางานท่ีต่ํากวา1.2955 119,400.00
ไฟฟาภายนอกอาคาร 5 คา Factor F ของคางานท่ีสูงกวา1.2879 66,496.91
รวมเปนเงิน Factor F = 1.29027 11,039,498.25

     รวม 1 แหง                เปนเงินท้ังส้ิน 11,039,400.00 (ปดเศษ)

ตัวอักษร (สิบเอ็ดลานสามหมื่นเกาพันส่ีรอยบาทถวน)

หมายเหตุ       ตรวจถูกตอง
1. กําหนดสงมอบงานแลวเสร็จภายใน 270 วัน
2. กําหนดยืนราคา 180 วัน พ.อ.
3. กําหนดรับรองสภาพงาน 2 ป ( อุดมศักดิ์   บุญธรรม )
4. กําหนดผลงานในการปองกันและกําจัดปลวกอยางนอย 4 ป             นพธ.ทภ.2
5. กําหนดงวดงาน/การจายเงิน 11 งวดงาน/เงิน                    ธ.ค. 60

คาวัสดุ คาแรงงาน
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