
ประกาศกองทัพภาคท่ี ๒
เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางอาคารกองพันทหารสารวัตรท่ี ๒๑ จังหวัดนครราชสีมา

ตามโครงการกอสรางอาคารสํานักงานและบานพักกองพันทหารสารวัตรกองทัพภาค
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

- - - - - - - - - - - - - - - - -
กองทัพภาคท่ี ๒ มีความประสงคจะประกวดราคาจางกอสรางอาคารกองพันทหารสารวัตรท่ี ๒๑

จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการกอสรางอาคารสํานักงานและบานพักกองพันทหารสารวัตรกองทัพภาค
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานกอสราง
ในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินท้ังสิ้น ๑๔,๕๘๑,๘๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ลานหาแสนแปดหม่ืนหนึ่งพันแปดรอย
บาทถวน)

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

ชั่วคราวเนื่องจากเปนผู ท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง

๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกกองทัพภาค

ท่ี ๒ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
ยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสรางใน
วงเงินไมนอยกวา ๗,๒๙๐,๙๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดลานสองแสนเกาหม่ืนเการอยบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปน
คูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนท่ี กองทัพภาคท่ี ๒ เชื่อถือ
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ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ

ครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการรวม
คา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใช
แสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได

(๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ีเขา
รวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีท่ี
กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปน
ผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของ
ผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอได

ท้ังนี้ "กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

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

๑๔. หนังสือรับรองผูควบคุมงานประจําสํานักงานคุณวุฒิไมต่ํากวาสามัญวิศวกรรม วิศวกร
สาขาวิศวกรรมโยธา โดยผูยื่นขอเสนอราคาตองแสดงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และใบประกาศ
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยใหแนบเปนไฟล PDF ไปพรอมการเสนอราคาในวันท่ี
เสนอราคาผานระบบอิเล็กทรอนิกส

มีหลักฐานการชําระภาษีสรรภากร (ภ.ง.ด.) หรือ (ภ.ง.ด.ก.) ของวิศวกรรมโยธาประจํา
สํานักงาน ท่ีผูยื่นขอเสนอนํามายื่นในครั้งนี้ ในวันยื่นเอกสารผานระบบอิเล็กทรอนิกส

ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ในวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑๐,๐๐๐.๐๐
บาท ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันท่ี
๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจากชําระเงินเปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา

ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www2.army2.mi.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๔๒๕๕๕๓๐-๙ ตอ ๒๒๐๗๘ ในวันและเวลาราชการ
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ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรด
สอบถามมายัง กองทัพภาคท่ี ๒ ผานทางอีเมล Qmas_aa2@rta.mi.th หรือชองทางตามท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนดภายในวันท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ โดยกองทัพภาคท่ี ๒จะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต
www2.army2.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒

ประกาศ    ณ    วันท่ี ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒

พลตรี อัครเดช   บุญเทียม

( อัครเดช   บุญเทียม )
รองแมทัพภาคท่ี ๒ ทําการแทน

แมทัพภาคท่ี ๒
แผนกพลาธิการ

หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบเสนอราคา (เอกสาราวนท่ี ๑ และเอกสารสวนท่ี ๒)
ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ีซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
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เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขท่ี ๖/๒๕๖๒

การจางกอสรางอาคารกองพันทหารสารวัตรท่ี ๒๑ จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการกอสรางอาคารสํานักงาน
และบานพักกองพันทหารสารวัตรกองทัพภาค ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามประกาศ กองทัพภาคท่ี ๒
ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒

กองทัพภาคท่ี ๒ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กองทัพภาคท่ี ๒" มีความประสงคจะประกวดราคาจาง
กอสรางอาคารกองพันทหารสารวัตรท่ี ๒๑ จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการกอสรางอาคารสํานักงานและ
บานพักกองพันทหารสารวัตรกองทัพภาค ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ กองพันทหารสารวัตรท่ี ๒๑
คายสุรนารี อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนํา
และขอกําหนดดังตอไปนี้

๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาจางท่ัวไป
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน
(๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

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

๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)
๑.๙ แนบประกาศ
๑.๑๐ แนบทายใบเสนอราคา
๑.๑๑ ตามแบบ ปปช.กําหนด
๑.๑๒ ปร.๕-๖
๑.๑๓ งวดงานการจายเงิน
๑.๑๔ คาเค
๑.๑๕ ผนวก ค.
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๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงาน

ของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผู
ท้ิงงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปน
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก

กองทัพภาคท่ี ๒ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจาง
กอสรางในวงเงินไมนอยกวา ๗,๒๙๐,๙๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดลานสองแสนเกาหม่ืนเการอยบาทถวน) และเปน
ผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนท่ีกองทัพภาคท่ี ๒เชื่อถือ

ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมี

คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม
"กิจการรวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของ
ผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได

(๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติ
บุคคลท่ีเขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต
ในกรณีท่ีกิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดราย
หนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่น
ขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงาน
กอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาได

ท้ังนี้ "กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวม
คาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
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๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

๒.๑๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชี
ธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง
(ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผู
ถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

(๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ให
ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอม
ท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่น
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

(๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ
(๔.๑) ใบทะเบียนพาณิชย
(๔.๒) ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม
สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม ภ.พ.๒๐

(เลขท่ีผูเสียภาษี ๑๓ หลัก) และสําเนาแบบการลงทะเบียนในระบบ e-GP (แบบ e-GP 03-0102) พรอมท้ัง
รับรองสําเนา ถูกตอง

ผูเสนอราคาตองลงนามพรอมประทับตราในเอกสารท่ียื่นเขามาในระบบ
ทุกแผน

(๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)

ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบใน
ขอ ๑.๗ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
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๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบ

หนังสือมอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบ
อํานาจ ท้ังนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง
(๔) บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงานและราคา ซึ่งจะตองแสดง

รายการวัสดุอุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมท้ังกําไรไวดวย
(๔.๑) หนังสือรับรองผูควบคุมงานประจําสํานักงานคุณวุฒิไมต่ํากวาสามัญ

วิศวกรรม วิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธา โดยผูยื่นขอเสนอราคาตองแสดงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และใบ
ประกาศคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยใหแนบเปนไฟล PDF ไปพรอมการเสนอ
ราคา ในวันท่ีเสนอราคาผานระบบอิเล็กทรอนิกส

(๔.๒) มีหลักฐานการชําระภาษีสรรภากร (ภ.ง.ด.) หรือ (ภ.ง.ด.ก.) ของ
วิศวกรรมโยธาประจําสํานักงาน ท่ีผูยื่นขอเสนอนํามายื่นในครั้งนี้ ในวันยื่นเอกสารผานระบบอิเล็กทรอนิกส

(๕) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ
(๕.๑) หนังสือรับรองผลงาน และสัญญาจางพรอมรายละเอียดแนบทาย

สัญญา
(๕.๒) บัญชีรายละเอียดแนบทายใบเสนอราคา โดยใหแนบเปนไฟล PDF

ไปพรอมกับการเสนอราคา
(๕.๓) เอกสารของวิศวกรผูควบคุมงานตองครบถวน

(๖) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)

ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบใน
ขอ ๑.๗ (๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตอง
กรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไม
ตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผูยื่นขอเสนอจะตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ
๑.๒ พรอมจัดทําใบแจงปรมิาณงานและราคา ใบบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน

ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคา
ใหถูกตอง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือ
ตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายท้ังปวงไวแลว
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ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน ตั้งแตวันเสนอ
ราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคา
มิได

๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน
๓๐๐ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก กองทัพภาคท่ี ๒ ใหเริ่มทํางาน

๔.๔ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการ
ละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่น
ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส

๔.๕ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการ
เสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่น
ขอเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload)
เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแกกองทัพภาคท่ี ๒ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอ
รายอ่ืนตามขอ ๑.๖ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับ
ผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการ
เปนผูยื่นขอเสนอ

หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือ
ในขณะท่ีมีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกองทัพภาคท่ี ๒ จะพิจารณา
ลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแต กองทัพภาคท่ี ๒ จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใช
เปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของกองทัพภาคท่ี ๒

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

รวมคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน

เวลาท่ีกําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
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๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๗๒๙,๐๙๐.๐๐
บาท (เจ็ดแสนสองหม่ืนเกาพันเกาสิบบาทถวน)

๕.๑ เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือ
ดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ีในวันท่ียื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

๕.๒ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธรุกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้า
ประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด

กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตอง
สงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหกองทัพภาคท่ี ๒ตรวจสอบความถูกตองในวันท่ี๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ระหวาง
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือคํ้า
ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือ
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้

(๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคา
ดังกลาว เปนผูยื่นขอเสนอ

(๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายท่ี
สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ

ท้ังนี้ "กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาท่ี
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย

หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กองทัพภาคท่ี ๒ จะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือ
ผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ี กองทัพภาคท่ี ๒ ไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการ
ประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายท่ีคัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุด
ไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กองทัพภาคท่ี
๒จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กองทัพภาคท่ี ๒

จะพิจารณาจากราคารวม
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๖.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการ
พิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่น
ขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือ
เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ี กองทัพภาคท่ี ๒ กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้น ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่น
ขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่น
ขอเสนอรายนั้น

๖.๔ กองทัพภาคท่ี ๒ สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการ
ผอนผันในกรณีดังตอไปนี้

(๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของ กองทัพภาคท่ี ๒

(๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส

(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ กองทัพภาคท่ี ๒ มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจง
ขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได กองทัพภาคท่ี ๒ มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริง
ดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

๖.๖ กองทัพภาคท่ี ๒ ทรงไวซึ่งสทิธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกองทัพภาคท่ี ๒เปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะ
เรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ัง กองทัพภาคท่ี ๒จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม
หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน

ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสหรือ กองทัพภาคท่ี ๒ จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผูยื่น
ขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับ
ฟงได กองทัพภาคท่ี ๒ มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ผูยื่นขอเสนอ
ดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จาก กองทัพภาคท่ี ๒

๖.๗ กอนลงนามในสัญญา กองทัพภาคท่ี ๒ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
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หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใด
ในการเสนอราคา

๗. การทําสัญญาจางกอสราง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุ

ในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับ กองทัพภาคท่ี ๒ ภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และ
จะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ใหกองทัพภาคท่ี ๒ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือ

ดราฟทนั้น ชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด
๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้า
ประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบใุนขอ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน

กองทัพภาคท่ี ๒ จะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และ
คาใชจายท้ังปวงแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๙ งวด ดังนี้

งวดท่ี ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ของเงิน
คากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ ๑๕ จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ รื้อถอนรั้ว
คอนกรีตบล็อก, ถมดินบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางอาคารท้ังหมด (พรอมสงผลทดสอบความแนนของดินถมใหผูวาจาง
ตรวจสอบและไดเห็นชอบแลว), เจาะทดสอบ BORING TEST จํานวน ๑ จุด (พรอมสงผลการทดสอบใหผู
วาจางตรวจสอบและเห็นชอบแลว) พรอมท้ังแนบสําเนาหนังสือท่ีประสานไปยังรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ เพ่ือเขา
ดําเนินการเก่ียวกับงานติดตั้งระบบไฟฟา - ประปาภายนอกอาคาร และเรงรัดใหรัฐวิสาหกิจประมาณการและ
จัดทํารูปแบบรูปรายการ ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดท่ี ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๑ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ของ
เงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ ๑๕ จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ ทําพ้ืนชั้นท่ี ๑
(เวนวัสดุผิว) พรอมทําการปองกันและกําจัดศัตรูทําลายเนื้อไม โดยการฉีดน้ํายาลงดิน, หลอเสา, หลอคานรับ
พ้ืนชั้นท่ี ๒ อาคาร บก.พัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.๖๕๓๕ จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลวของเงินคา
กอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ ๑๕ จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ ขุดหลุม, ทําฐานราก,
หลอเสาตอมอ, หลอคานคอดิน อาคาร บก.พัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.๖๕๓๕ จํานวน ๑ หลัง
เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน
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งวดท่ี ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๑ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ของ
เงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ ๑๕ จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ ทําพ้ืนชั้นท่ี ๑
(เวนวัสดุผิว) พรอมทําการปองกันและกําจัดศัตรูทําลายเนื้อไม โดยการฉีดน้ํายาลงดิน, หลอเสา, หลอคานรับ
พ้ืนชั้นท่ี ๒ อาคาร บก.พัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.๖๕๓๕ จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๑๒๐ วัน

งวดท่ี ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๑ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ ๑๕ จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ ทําพ้ืน
ชั้นท่ี ๒ (เวนวัสดุผิว), หลอเสา, หลอคานรับโครงหลังคา อาคาร บก.พัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.๖๕๓๕
จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลวตรวจถูกตอง ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน

งวดท่ี ๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ ๑๕ จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ ทําโครง
หลังคา, มุงหลังคา อาคาร บก.พัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.๖๕๓๕ จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว
ใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน

งวดท่ี ๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๒ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ ๑๕ จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ กออิฐ
ผนัง, ฉาบปูนผนัง, ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง, ติดตั้งไฟฟา-ประปาภายใน (ยกเวนดวงโคมและสุขภัณฑ)
ชั้น ๑ อาคาร บก.พัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.๖๕๓๕ จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน
๒๑๐ วัน

งวดท่ี ๗ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๒ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ ๑๕ จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ กออิฐ
ผนัง, ฉาบปูนผนัง, ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง, ติดตั้งไฟฟา-ประปาภายใน (ยกเวนดวงโคมและสุขภัณฑ)
ชั้นท่ี ๒ อาคาร บก.พัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.๖๕๓๕ จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๒๔๐ วัน

งวดท่ี ๘ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ ๑๕ จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ ทําวัสดุ
ผิวพ้ืน, บุวัสดุผิวผนัง, ทําฝาเพดาน, ติดตั้งบานประตู ? หนาตาง พรอมอุปกรณ (ยกเวนงานทาสี) อาคาร
บก.พัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.๖๕๓๕ จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน

งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๖ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ท้ังหมด ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาด
เรียบรอย

๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจาง

เปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้
๙.๑ กรณีท่ีผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับ

อนุญาตจากกองทัพภาคท่ี ๒ จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ ๐.๐๐ ของวงเงิน
ของงานจางชวงนั้น

๙.๒ กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกําหนดคา
ปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๙ ของราคางานจาง
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๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓

หรือขอตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลา ไมนอยกวา ๒ ป  นับถัดจากวันท่ี กองทัพภาคท่ี ๒ ไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไข
ใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

๑๑. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอ่ืน ๆ
๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ กองทัพภาคท่ี ๒ ไดรับอนุมัติเงินคา
กอสรางจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๑.๒ เม่ือ กองทัพภาคท่ี ๒ ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และได
ตกลงจาง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาว
เขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ
อ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

(๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่ง กองทัพภาคท่ี ๒ ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
จางเปนหนังสือภายในเวลาท่ีกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กองทัพภาคท่ี ๒ จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอหรือ
เรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกัน การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน
(ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ กองทัพภาคท่ี ๒ สงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

๑๑.๕ ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือ
แยงกันผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ กองทัพภาคท่ี ๒ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุดและ
ผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

๑๑.๖ กองทัพภาคท่ี ๒ อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่น
ขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกองทัพภาคท่ี ๒ไมได

(๑) กองทัพภาคท่ี ๒ ไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดจางหรือไดรับ
จัดสรรแตไมเพียงพอท่ีจะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป
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(๒) มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรือท่ีไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดใน
การเสนอราคา

(๓) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก กองทัพภาคท่ี ๒
หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ

(๔) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณี

ท่ีคางานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามท่ี
กําหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีกองทัพภาคท่ี ๒ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการท่ีได
ระบุในขอ ๑.๕

๑๓. มาตรฐานฝมือชาง
เม่ือ กองทัพภาคท่ี ๒ ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง

กอสรางตามประกาศนี้แลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตอง
มีและใชผูผานการทดสอบ มาตรฐานฝมือชางหรือผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก งานนี้เปนงาน
กอสรางควบคุมตาม พ.ร.บ. การประกอบอาชีพงานกอสรางในสาขา ๖งานกอสราง โครงสรางท่ัวไป และใหถือ
ปฏิบัติตามมติคณะรฐัมนตรี ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร. ๐๒๐๓/ว. ๑๒๓ ลง ๒๗ ตุลาคม
๒๕๒๙ หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขา
รับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละ สาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแต
ละสาขาชาง ดังตอไปนี้

๑๓.๑ ชางเชื่อมไฟฟา ๑ คน
๑๓.๒ ชางติดตั้งและเดินสายไฟฟาภายใน ๑ คน
๑๓.๓ ชางไมและชางเหล็ก (กอสราง) ๒ คน
๑๓.๔ ชางทอและสุขภัณฑ ๑ คน
๑๓.๕ ชางกออิฐ ๒ คน
๑๓.๖ ชางฉาบปูน ๒ คน

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตอง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

กองทัพภาคท่ี ๒ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ี
ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

http:s//process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160 11/12



2/4/2019 - ๑๒ -

ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่น
ขอเสนอหรือทําสัญญากับ กองทัพภาคท่ี ๒ ไวชั่วคราว

กองทัพภาคท่ี ๒

พันโท สุรศักดิ์   โยธายุทธ
( สุรศักดิ์   โยธายุทธ )

ผูชวยนายทหารฝายพลาธิการกองทัพภาคท่ี ๒
๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
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ผนวก ข.
ใชประกอบประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

ลงวันท่ี..................................
งานจางกอสรางอาคาร ของ พัน.สห.21 จว.น.ม. ตามโครงการกอสรางอาคารสํานักงาน

และบานพัก พัน.สห.ทภ. ประจําปงบประมาณ 2562
รายการแบงงวดงาน 6204432

กําหนดการจายเงิน จํานวนชางกรรมการและอ่ืน ๆ
งาน โครงการกอสรางอาคารสํานักงานและบานพัก พัน.สห.ทภ. ปงบประมาณ 2562
ท่ี พัน.สห.21 จว. น.ม.

ยย.ทบ. ท่ี แบบแผนท่ี
- งานนี้มีการจายเงินลวงหนารอยละ 15 และผูวาจางจะหักเงินจายลวงหนาคืนรอยละ 15 ของการสง
งาน

ในแตละงวด ตั้งแตงานงวดท่ี 1 จนถึงงวดสุดทาย
- งานนี้ถาผูรับจางไดทําการกอสรางงานงวดใดงวดหนึ่งแลวเสร็จกอน ใหสามารถสงมอบงานในงวดนั้น

เพ่ือรับเงินได  โดยไมตองสงงานเปนไปตามลําดับงวด
- งานนี้ใชสัญญาปรับราคาไดหมวดตาง ๆ ดังนี้คือ -
1. งานอาคาร หมวด  1
2. งานดิน หมวด  2  ขอ 2.1
3.  งานผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีต หมวด  3  ขอ 3.3
4. งานพ้ืนแข็ง ค.ส.ล. หมวด  3  ขอ 3.4
5. คางานคงท่ี

วิธีการจายเงิน
งวดท่ี 1 จํานวนเงินรอยละ 4.00  ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ 15

จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ รื้อถอนรั้วคอนกรีตบล็อก, ถมดินบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางอาคารท้ังหมด
(พรอมสงผลทดสอบความแนนของดินถมใหผูวาจางตรวจสอบและไดเห็นชอบแลว), เจาะทดสอบ BORING
TEST จํานวน 1 จุด (พรอมสงผลการทดสอบใหผูวาจางตรวจสอบและเห็นชอบแลว) พรอมท้ังแนบ
สําเนาหนังสือท่ีประสานไปยังรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ เพ่ือเขาดําเนินการเก่ียวกับงานติดตั้งระบบไฟฟา
– ประปาภายนอกอาคาร และเรงรัดใหรัฐวิสาหกิจประมาณการและจัดทํารูปแบบรายการใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว พรอมท้ังแจงผูวาจางทราบภายใน 90 วัน ของ งานโครงการกอสรางอาคารสํานักงานและบานพัก
พัน.สห.ทภ. ปงบประมาณ 2562 ของ พัน.สห.21 จว. น.ม.  เสร็จเรียบรอยแลว

งวดท่ี 2 จํานวนเงินรอยละ 11.00 ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ 15
จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ ขุดหลุม, ทําฐานราก, หลอเสาตอมอ, หลอคานคอดิน อาคาร บก.พัน
รายละเอียดตามแบบ ทบ.6535 จํานวน 1 หลัง  เสร็จเรียบรอยแลว

งวดท่ี 3 จํานวนเงินรอยละ 11.00  ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ 15
จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ ทําพ้ืนชั้นท่ี 1 (เวนวัสดุผิว) พรอมทําการปองกันและกําจัดศัตรูทําลาย
เนื้อไม โดยการฉีดน้ํายาลงดิน, หลอเสา, หลอคานรับพ้ืนชั้นท่ี 2 อาคาร บก.พัน รายละเอียดตามแบบ
ทบ.6535 จํานวน
1 หลัง  เสร็จเรียบรอยแลว
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งวดท่ี 4 จํานวนเงินรอยละ 11.00 ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ 15
จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ ทําพ้ืนชั้นท่ี 2 (เวนวัสดุผิว), หลอเสา, หลอคานรับโครงหลังคา อาคาร
บก.พัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.6535 จํานวน 1 หลัง  เสร็จเรียบรอยแลวตรวจถูกตอง

งวดท่ี 5 จํานวนเงินรอยละ 10.00 ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ 15
จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ ทําโครงหลังคา, มุงหลังคา อาคาร บก.พัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.
6535 จํานวน  1 หลัง เสร็จเรียบรอยแลว

งวดท่ี 6 จํานวนเงินรอยละ 12.00 ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ 15
จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ กออิฐผนัง, ฉาบปูนผนัง, ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง, ติดตั้งไฟฟา-
ประปาภายใน (ยกเวนดวงโคมและสุขภัณฑ) ชั้น 1 อาคาร บก.พัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.6535
จํานวน 1 หลัง เสร็จเรียบรอยแลว

งวดท่ี 7 จํานวนเงินรอยละ 12.00 ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ 15
จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ กออิฐผนัง, ฉาบปูนผนัง, ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง, ติดตั้งไฟฟา-
ประปาภายใน (ยกเวนดวงโคมและสุขภัณฑ) ชั้นท่ี 2  อาคาร บก.พัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.6535
จํานวน 1 หลัง เสร็จเรียบรอยแลว

งวดท่ี 8 จํานวนเงินรอยละ 13.00 ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ 15
จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ ทําวัสดุผิวพ้ืน, บุวัสดุผิวผนัง, ทําฝาเพดาน, ติดตั้งบานประตู –
หนาตาง พรอมอุปกรณ (ยกเวนงานทาสี) อาคาร บก.พัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.6535 จํานวน 1
หลัง เสร็จเรียบรอยแลว

งวดสุดทาย จํานวนเงินรอยละ 16.00 ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายสวนท่ี
เหลือท้ังหมดจะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ สรางเสาธงระดับกองพัน รายละเอียดตามแบบ กห.20-
2, พ้ืนแข็ง     ค.ส.ล. รับน้ําหนัก 12 ตัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.7943, สรางถนนแอสฟลทติกคอ
นกรีต สาย  ก และ  ข (ทําถึงชั้นลูกรัง) รายละเอียดตามแบบ ทบ.8020 แบบท่ี 3 แถวท่ี 2, ติดตั้งถัง
น้ําบนดิน PE จุ 1,000 ลิตร พรอมฐานรองรับถัง รายละเอียดตามแบบ 10564, เครื่องสูบน้ําอัตโนมัติ,
ติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป    ชนิดเกรอะ-กรองไรอากาศสําเร็จรูป ขนาดจุไมนอยกวา 3,000 ลิตร
และผูรับจางตองเสนอเอกสารสัญญาท่ี  ผูรับจางไดทําไวกับผูผลิตขายถังบําบัดน้ําเสีย สําหรับงาน
ติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียทุกแหง
แสดงกับคณะกรรมการตรวจการจาง โดยมีรายละเอียดตาง ๆ ในสัญญาตามท่ีระบุไวในเงื่อนไขสัญญา
การดําเนินการเก่ียวกับถังบําบัดน้ําเสีย ระหวางผูรับจางกับบริษัทผูผลิตขายถังบําบัดน้ําเสีย ตาม
เอกสารรายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญางานกอสรางของกองทัพบก, เชื่อมโยงไฟฟา – ประปา
ภายนอกอาคารเขากับไฟฟา - ประปาภายในอาคาร โดยการไฟฟาฯ - การประปาฯ และผูรับจางเปน
ผูดําเนินการตามลําดับ พรอมแนบแบบหรือแบบรางท่ีการไฟฟา ฯ ใชในการประมาณการมาดวย และ
ทํางานในสวนท่ีเหลือท้ังหมด ของ งานโครงการกอสรางอาคารสํานักงานและบานพัก พัน.สห.ทภ.
ปงบประมาณ 2562 ของ พัน.สห.21 จว. น.ม. ใหแลวเสร็จเรียบรอยถูกตองครบถวนสมบูรณตามแบบ
รูปรายการและสัญญา และผูวาจางไดทําการตรวจรับมอบงานไวเปนการถูกตองเรียบรอยแลว



- 3 -

หมายเหตุ 1. ผูรับจางตองรับผิดชอบตามกําหนดอายุรับรองสภาพงานภายใน  2  ป
2. ตองมีชางและกรรมกรทํางานอยางนอย  9  คน
3. ผูรับจางตองทํางานใหแลวเสร็จและสงมอบงานภายใน  300  วัน

3.1   งานงวดท่ี   1 ใหแลวเสร็จใน 60 วัน
3.2   งานงวดท่ี   2 ใหแลวเสร็จใน 90 วัน
3.3   งานงวดท่ี   3 ใหแลวเสร็จใน 120 วัน
3.4   งานงวดท่ี   4 ใหแลวเสร็จใน 150 วัน
3.5   งานงวดท่ี   5 ใหแลวเสร็จใน 180 วัน
3.6   งานงวดท่ี   6 ใหแลวเสร็จใน 210 วัน
3.7   งานงวดท่ี   7 ใหแลวเสร็จใน 240 วัน
3.8   งานงวดท่ี   8 ใหแลวเสร็จใน 270 วัน
3.9 งานงวดสุดทาย ใหแลวเสร็จใน 300 วัน

4. งานนี้เปนงานกอสรางควบคุมตาม พ.ร.บ. การประกอบอาชีพงานกอสรางในสาขา  6
งานกอสราง โครงสรางท่ัวไป และใหถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร. 0203/ว. 123  ลง 27 ตุลาคม 2529  ดังนี้ -
4.1 ชางเชื่อมไฟฟา 1 คน
4.2  ชางติดตั้งและเดินสายไฟฟาภายใน 1 คน
4.3  ชางไมและชางเหล็ก (กอสราง) 2 คน
4.4 ชางทอและสุขภัณฑ 1 คน
4.5  ชางกออิฐ 2 คน
4.6  ชางฉาบปูน 2 คน

5. ในการปองกันและกําจัดศัตรูทําลายเนื้อไม ผูปฏิบัติงานจะตองมีใบรับรองวาเปนผูชํานาญ
โดย

เฉพาะ จากบริษัทผูผลิตตัวยาและจะตองรับประกันผลงานอยางนอย  4  ป ทั้งนี้น้าํยาที่ใช
ตอง

ไดรับอนุมัติ จากผูวาจางกอนและผูรับจางตองแนบรูปถาย ข้ันตอนการปฏิบัตงิานและตองมี
หนังสือ

ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเซ็นกํากับ

ตรวจถูกตอง
พ.ท. สุรศักดิ์   โยธายุทธ

( สุรศักดิ์   โยธายุทธ )
ผช.นพธ.ทภ.2



ผนวก ค.
ใชประกอบประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

ลงวันท่ี..................................
งานจางกอสรางอาคาร ของ พัน.สห.21 จว.น.ม. ตามโครงการกอสรางอาคารสํานักงาน

และบานพัก พัน.สห.ทภ. ประจําปงบประมาณ 2562
- - - - - - - - - - - - - - - -

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
พ.ท. สุรศักดิ์   โยธายุทธ

( สุรศักดิ์   โยธายุทธ )
ผช.นพธ.ทภ.2



แบบ ปร.4 แผนท่ี 1 ใน 19 แผน

งาน….....โครงการกอสรางอาคารสํานักงานและบานพัก พัน.สห.ทภ. ปงบประมาณ 2562......... สถานที่กอสราง......พล.ร.12, ร.121, ร.122 จว. น.ม. .........
ผูประมาณการ........................................................................... ประมาณการเมื่อ......................................
รายละเอียดรายการงานกอสราง.................. บก.พัน. ................... แบบเลขที…่…....ทบ.6535……....

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ
ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

1 งานโครงการกอสรางอาคารสํานักงานและบานพัก พัน.สห.ทภ.
1.1 สรางอาคาร บก.พัน.

ขุดดิน 165.00 ลบ.ม. - - 99.00 16,335.00 16,335.00
* ทรายหยาบบดอัดแนน 12.00 ลบ.ม. 406.00 4,872.00 91.00 1,092.00 5,964.00
* คอนกรีต 1:3:5 12.00 ลบ.ม. 1,678.00 20,136.00 398.00 4,776.00 24,912.00
* คอนกรีต 1:2:4 282.00 ลบ.ม. 1,859.00 524,238.00 485.00 136,770.00 661,008.00
* เหล็กเสนกลมผิวเรียบ  ขนาด 6 มม. 3.73 ตัน 20,826.00 77,680.98 4,100.00 15,293.00 92,973.98
* เหล็กเสนกลมผิวเรียบ  ขนาด 9 มม. 3.19 ตัน 19,755.00 63,018.45 4,100.00 13,079.00 76,097.45
* เหล็กเสนกลมผิวเรียบ  ขนาด 12 มม. 2.08 ตัน 20,270.00 42,161.60 3,300.00 6,864.00 49,025.60
* เหล็กเสนกลมผิวเรียบ  ขนาด 15 มม. 4.76 ตัน 18,827.00 89,616.52 3,300.00 15,708.00 105,324.52
* เหล็กเสนกลมผิวเรียบ  ขนาด 19 มม. 9.30 ตัน 19,935.00 185,395.50 2,900.00 26,970.00 212,365.50
* เหล็กเสนกลมผิวเรียบ  ขนาด 25 มม. 3.31 ตัน 19,922.00 65,941.82 2,900.00 9,599.00 75,540.82
* ลวดผูกเหล็ก 791.00 กก. 32.00 25,312.00 - - 25,312.00

ไมแบบ ( 2,420.00 ตร.ม. ) 1,694.00 ตร.ม. 380.00 643,720.00 115.00 278,300.00 922,020.00
* ตะปู 40 ลัง 1,008.00 40,320.00 - - 40,320.00

พ้ืนสําเร็จรูป คอร. ชนิดทองเรียบ  หนา 5 ซม. 720.00 ตร.ม. 295.00 212,400.00 25.00 18,000.00 230,400.00
รับนํ้าหนักปลอดภัยไมนอยกวา 300 กก./ตร.ม.
พ้ืน ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ 725.00 ตร.ม. 88.00 63,800.00 61.00 44,225.00 108,025.00

* พ้ืน ค.ส.ล. ผิวขัดมันผสมนํ้ายากันซึม 255.00 ตร.ม. 101.00 25,755.00 82.00 20,910.00 46,665.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

คาวัสดุ คาแรงงาน



แบบ ปร.4 แผนท่ี 2 ใน 19 แผน

งาน….....โครงการกอสรางอาคารสํานักงานและบานพัก พัน.สห.ทภ. ปงบประมาณ 2562......... สถานที่กอสราง......พล.ร.12, ร.121, ร.122 จว. น.ม. .........
ผูประมาณการ........................................................................... ประมาณการเมื่อ......................................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

รายละเอียดรายการงานกอสราง.................................... บก.พัน. ......................... แบบเลขที.่........ทบ.6535……....
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
พ้ืน ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองแกรนิโต  ขนาด 0.60 ม. x 0.60 ม. 440.00 ตร.ม. 400.00 176,000.00 222.00 97,680.00 273,680.00
พ้ืน ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเคลือบ 8 น้ิว x 8 น้ิว 347.00 ตร.ม. 270.00 93,690.00 158.00 54,826.00 148,516.00
บัวเชิงผนังกระเบ้ือง 402.00 ม. 45.00 18,090.00 50.00 20,100.00 38,190.00
จมูกบันไดทองเหลืองมียางกันล่ืน 85.00 ม. 850.00 72,250.00 40.00 3,400.00 75,650.00

* ผนังซิเมนตบล็อก 800.00 ตร.ม. 130.00 104,000.00 60.00 48,000.00 152,000.00
* ผนังฉาบปูนเรียบ 1,660.00 ตร.ม. 64.00 106,240.00 82.00 136,120.00 242,360.00

ผนังไมอัดสัก 6 มม. กรุ 2 ดาน พรอมคราวไม 1 1/2 น้ิว x 3 น้ิว 21.00 ตร.ม. 1,540.00 32,340.00 108.00 2,268.00 34,608.00
ผนังสกีนบลอค 8.00 ตร.ม. 611.00 4,888.00 220.00 1,760.00 6,648.00
ผนังกรุดวยอิฐประดับ 102.00 ตร.ม. 611.00 62,322.00 220.00 22,440.00 84,762.00

* ผนังบุกระเบ้ืองเคลือบ 8 น้ิว x 12 น้ิว 180.00 ตร.ม. 277.00 49,860.00 138.00 24,840.00 74,700.00
ฝายิบซ่ัมบอรดชนิดกันความรอน หนา 9 มม.พรอมคราวเหล็ก T-BAR @0.60 ม.# 452.00 ตร.ม. 327.00 147,804.00 52.00 23,504.00 171,308.00

* ทอระบายอากาศสเตนเลส หนา 1.5 มม. ขนาด 16 น้ิว 6 ชุด 2,500.00 15,000.00 - - 15,000.00
* ทอระบายอากาศชนิด P.V.C. 16 น้ิว ติดลวดตะแกรงกันนก เบอร 14 # 15 มม. 4 ชุด 2,000.00 8,000.00 - - 8,000.00
* ทอระบายนํ้าหลังคา P.V.C. 2 น้ิว 20.00 ม. 42.00 840.00 - - 840.00
* ทอสเตนเลส 2 น้ิว หนา 1.5 มม. 50.00 ม. 200.00 10,000.00 - - 10,000.00
* แผนหินออนสีขาว หนา 25 มม. 10.00 ตร.ม. 1,659.00 16,590.00 265.00 2,650.00 19,240.00
* เหล็กปะกับหัวเสา ขนาด 0.20 ม. x 0.20 ม. x 9 มม. 50 แผน 67.00 3,350.00 - - 3,350.00
* เหล็กปะกับโครงคู ขนาด 0.10 ม. x 0.20 ม. x 9 มม. 20 แผน 33.00 660.00 - - 660.00
* เหล็กปะกับโครงคู ขนาด 0.15 ม. x 0.20 ม. x 9 มม. 8 แผน 50.00 400.00 - - 400.00
* นอตเกลียวปลอย 19 มม. ยาว 10 น้ิว 52 ตัว 15.00 780.00 - - 780.00

คาวัสดุ คาแรงงาน



แบบ ปร.4 แผนท่ี 3 ใน 19 แผน

งาน….....โครงการกอสรางอาคารสํานักงานและบานพัก พัน.สห.ทภ. ปงบประมาณ 2562......... สถานที่กอสราง......พล.ร.12, ร.121, ร.122 จว. น.ม. .........
ผูประมาณการ........................................................................... ประมาณการเมื่อ......................................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

รายละเอียดรายการงานกอสราง.................................... บก.พัน. ......................... แบบเลขที…่….....ทบ.6535……....
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
* นอตเกลียวปลอย 19 มม. ยาว 1 1/2 น้ิว 114 ตัว 5.00 570.00 - - 570.00
* คาแรงเหล็กรูปพรรณ 6,507.00 กก. - - 10.00 65,070.00 65,070.00
* ทอเหล็ก 4 น้ิว  หนา 4.5 มม. ยาว 6.00 ม. 54 ทอน 1,687.00 91,098.00 - - 91,098.00
* ทอเหล็ก 2 1/2 น้ิว  หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม. 16 ทอน 874.00 13,984.00 - - 13,984.00
* เหล็ก [ 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. 68 ทอน 831.00 56,508.00 - - 56,508.00
* ลวดตะแกรงเหล็กกันนก เบอร 14 # 15 มม. 10.00 ตร.ม. 290.00 2,900.00 35% 1,015.00 3,915.00
* ไมปดลอนขนาด 1 น้ิว x 6 น้ิว 9.00 ลบ.ฟ. 590.00 5,310.00 104.00 936.00 6,246.00

กระเบ้ืองลอนคูสีขาว ขนาด 0.50 ม. x 1.20 ม. ( 310.00 ตร.ม. ) 688 แผน 58.00 39,904.00 45.00 13,950.00 53,854.00
กระเบ้ืองกลาสโซลิทลอนคู 0.50 ม. x 1.20 ม. ( 34.00 ตร.ม. ) 75 แผน 250.00 18,750.00 45.00 1,530.00 20,280.00
ครอบกระเบ้ืองลอนคู 65 แผน 52.00 3,380.00 - - 3,380.00

* แปปเหล็ก 2 น้ิว  หนา 3 มม. ยาว 6.00 ม. 2 ทอน 675.00 1,350.00 - - 1,350.00

สลักเกลียว 1,648 ตัว 5.00 8,240.00 - - 8,240.00
* เหล็กดัด ( เหล็กเสนกลม 1/4 น้ิว ทาสีดํา ) 40.00 ตร.ม. 500.00 20,000.00 35% 7,000.00 27,000.00
* ทอระบายนํ้าฝน 4 น้ิว  พรอมตะแกรงกันฝน ยาว 7.00 ม. 12 ชุด 1,200.00 14,400.00 200.00 2,400.00 16,800.00
* แปปเหล็ก Ø 1 1/2 น้ิว  หนา 3 มม. ยาว 6.00 ม. 10.00 ม. 90.00 900.00 - - 900.00

ทาสีพลาสติก ( ภายใน ) 2,441.00 ตร.ม. 49.00 119,609.00 28.00 68,348.00 187,957.00
ทาสีพลาสติก ( ภายนอก ) 687.00 ตร.ม. 49.00 33,663.00 31.00 21,297.00 54,960.00
ทาสีฝาเพดาน 452.00 ตร.ม. 43.00 19,436.00 20.00 9,040.00 28,476.00
ทาสีนํ้ามัน 90.00 ตร.ม. 40.00 3,600.00 35.00 3,150.00 6,750.00
ทาแลคเกอร 118.00 ตร.ม. 52.00 6,136.00 95.00 11,210.00 17,346.00

คาวัสดุ คาแรงงาน



แบบ ปร.4 แผนท่ี 4 ใน 19 แผน

งาน….....โครงการกอสรางอาคารสํานักงานและบานพัก พัน.สห.ทภ. ปงบประมาณ 2562......... สถานที่กอสราง......พล.ร.12, ร.121, ร.122 จว. น.ม. .........
ผูประมาณการ........................................................................... ประมาณการเมื่อ......................................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

รายละเอียดรายการงานกอสราง.................................... บก.พัน. ......................... แบบเลขที.่... ทบ.6535 ....
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
* ถมดินปลูกตนไม 16.00 ตร.ม. 90.00 1,440.00 - - 1,440.00
* ตูใตหนาตางผนัง พรอมอุปกรณ 32 ตู 1,800.00 57,600.00 - - 57,600.00
* กําจัดศัตรูทําลายเน้ือไม 1 หลัง 14,280.00 14,280.00 - - 14,280.00
* รางระบายนํ้า รอบอาคาร ขนาดกวาง 0.50 ม. ฝาตะแกรงเหล็ก แบบหมายเลข 6170 86.00 ม. 4,538.00 390,268.00 - - 390,268.00
* บอพักใชกับทอ ขนาด 0.50 ม. ฝาตะแกรงเหล็ก แบบหมายเลข 7307 17 บอ 3,029.00 51,493.00 - - 51,493.00

ป.1 ขนาด 1.75 ม. x 2.30 ม. 4 ชุด 12,896.00 51,584.00 - - 51,584.00
ป.2 ขนาด 0.85 ม. x 2.05 ม. 3 ชุด 4,375.00 13,125.00 - - 13,125.00
ป.3 ขนาด 0.85 ม. x 2.05 ม. 17 ชุด 3,150.00 53,550.00 - - 53,550.00
ป.5 ขนาด 3.80 ม. x 2.50 ม. 2 ชุด 30,400.00 60,800.00 - - 60,800.00
น.1 ขนาด 3.80 ม. x 2.00 ม. 10 ชุด 26,600.00 266,000.00 - - 266,000.00
น.1' ขนาด 4.80 ม. x 2.00 ม. 1 ชุด 33,600.00 33,600.00 - - 33,600.00
น.2 ขนาด 1.75 ม. x 5.00 ม. 6 ชุด 26,250.00 157,500.00 - - 157,500.00
น.3 ขนาด 0.80 ม. x 1.50 ม. 38 ชุด 6,125.00 232,750.00 - - 232,750.00
น.3' ขนาด 0.85 ม. x 2.00 ม. 2 ชุด 5,950.00 11,900.00 - - 11,900.00
น.4 ขนาด 0.60 ม. x 3.80 ม. 4 ชุด 5,016.00 20,064.00 - - 20,064.00
น.5 ขนาด 1.00 ม. x 3.80 ม. 4 ชุด 11,400.00 45,600.00 - - 45,600.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.1 1 หลัง 6,179,218.87

  - BORING  TEST 1 จุด 16,500.00 16,500.00 - - 16,500.00

คาวัสดุ คาแรงงาน



แบบ ปร.4 แผนท่ี 5 ใน 19 แผน

งาน….....โครงการกอสรางอาคารสํานักงานและบานพัก พัน.สห.ทภ. ปงบประมาณ 2562......... สถานที่กอสราง......พล.ร.12, ร.121, ร.122 จว. น.ม. .........
ผูประมาณการ........................................................................... ประมาณการเมื่อ......................................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

รายละเอียดรายการงานกอสราง.................................... บก.พัน. ......................... แบบเลขที…่….…..ทบ.6535..….....
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
1.2 ไฟฟาภายในอาคาร

MDB. พรอม CB 3 P. 100/100, 14 KA., 3 P. 50/100, 14 KA. 480 V. 1 ชุด 7,930.00 7,930.00 1,500.00 1,500.00 9,430.00
CONSUMER UNIT 12 WAYS. MAIN CB 50 AT 100 AF 2 P 14 KA.AT 240 V. 2 ชุด 3,715.00 7,430.00 500.00 1,000.00 8,430.00
โคมไฟ T8 หลอด LED ขนาด 2 x 18W. รายละเอียดตามแบบหมายเลข 8358 ชนิด C 49 ชุด 1,240.00 60,760.00 150.00 7,350.00 68,110.00
ติดฝงฝาเพดาน
โคมไฟ T8 หลอด LED ขนาด 1 x 18W. รายละเอียดตามแบบหมายเลข 8358 ชนิด C 19 ขุด 980.00 18,620.00 135.00 2,565.00 21,185.00
ติดฝงฝาเพดาน
โคมไฟ T8 หลอด LED ขนาด 2 x 9W. รายละเอียดตามแบบหมายเลข 8358 ชนิด C 31 ขุด 800.00 24,800.00 135.00 4,185.00 28,985.00
ติดฝงฝาเพดาน
เตารับไฟฟา ชนิดคู 2P + E 16 A. 250 V. 46 ชุด 160.00 7,360.00 90.00 4,140.00 11,500.00
สวิตซทางเดียว 1 สวิตซ 38 ชุด 60.00 2,280.00 80.00 3,040.00 5,320.00
สายไฟฟา THW. ขนาด  50 ตร.มม. 1.20 มวน 16,502.00 19,802.40 4,000.00 4,800.00 24,602.40
สายไฟฟา THW. ขนาด  16 ตร.มม. 0.40 มวน 5,508.00 2,203.20 2,000.00 800.00 3,003.20
สายไฟฟา THW. ขนาด  6 ตร.มม. 0.10 ม 2,038.00 203.80 1,200.00 120.00 323.80
สายไฟฟา THW. ขนาด 4 ตร.มม. 15 มวน 1,238.00 18,570.00 1,000.00 15,000.00 33,570.00
สายไฟฟา THW. ขนาด 2.5 ตร.มม. 13 มวน 821.00 10,673.00 700.00 9,100.00 19,773.00
สายไฟฟา THW. ขนาด 1.5 ตร.มม. 10.50 มวน 554.00 5,817.00 500.00 5,250.00 11,067.00
ทอรอยสายไฟ IMC ขนาด 2 น้ิว 12 ทอน 630.00 7,560.00 144.00 1,728.00 9,288.00

คาวัสดุ คาแรงงาน



แบบ ปร.4 แผนท่ี 6 ใน 19 แผน

งาน….....โครงการกอสรางอาคารสํานักงานและบานพัก พัน.สห.ทภ. ปงบประมาณ 2562......... สถานที่กอสราง......พล.ร.12, ร.121, ร.122 จว. น.ม. .........
ผูประมาณการ........................................................................... ประมาณการเมื่อ......................................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

รายละเอียดรายการงานกอสราง.................................... บก.พัน. ......................... แบบเลขที…่..... ทบ.6535 ……...
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
ทอรอยสายไฟ EMT ขนาด 1 1/4 น้ิว 4 ทอน 273.00 1,092.00 96.00 384.00 1,476.00
ทอรอยสายไฟ PVC ขนาด 3/4 น้ิว 185 ทอน 45.00 8,325.00 92.00 17,020.00 25,345.00
ทอรอยสายไฟ PVC ขนาด 1/2 น้ิว 143 ทอน 36.00 5,148.00 80.00 11,440.00 16,588.00
อุปกรณประกอบงาน 1 งาน 6,638.00 6,638.00 1,991.00 1,991.00 8,629.00

รวมคาวัสดุและคาแรง 306,625.40

1.2.1 พัดลมเพดานชนิดโคจร  ขนาด 16 น้ิว 220 V พรอมอุปกรณ 27 ชุด 1,600.00 43,200.00 - - 43,200.00
รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.2.1 43,200.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.2 306,625.40
( ยกเวน ขอ 1.2.1 )

คาวัสดุ คาแรงงาน



แบบ ปร.4 แผนท่ี 7 ใน 19 แผน

งาน….....โครงการกอสรางอาคารสํานักงานและบานพัก พัน.สห.ทภ. ปงบประมาณ 2562......... สถานที่กอสราง......พล.ร.12, ร.121, ร.122 จว. น.ม. .........
ผูประมาณการ........................................................................... ประมาณการเมื่อ......................................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

รายละเอียดรายการงานกอสราง.................................... บก.พัน. ......................... แบบเลขที.่... ทบ.6535 ....
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
1.3 ประปาภายในอาคาร

โถสวมน่ังราบหมอพักนํ้า 1 ชุด 5,070.00 5,070.00 450.00 450.00 5,520.00
โถสวมน่ังยองหมอพักนํ้า 7 ชุด 1,410.00 9,870.00 450.00 3,150.00 13,020.00
อางลางหนากระเบ้ืองเคลือบติดผนัง 5 ชุด 2,530.00 12,650.00 450.00 2,250.00 14,900.00
โถปสสาวะชายติดผนัง 9 ชุด 1,875.00 16,875.00 450.00 4,050.00 20,925.00
ฝกบัวอาบนํ้า 1 ชุด 845.00 845.00 170.00 170.00 1,015.00
ท่ีใสกระดาษชําระ 8 ชุด 240.00 1,920.00 120.00 960.00 2,880.00
สายฉีดชําระ 8 ชุด 160.00 1,280.00 35.00 280.00 1,560.00
ขอแขวนผา 8 ชุด 170.00 1,360.00 70.00 560.00 1,920.00
กระจกเงาปรับมุม 5 ชุด 350.00 1,750.00 70.00 350.00 2,100.00
ท่ีใสสบู 1 ชุด 240.00 240.00 120.00 120.00 360.00
ราวพาดผา 1 ชุด 265.00 265.00 70.00 70.00 335.00
FD 2 น้ิว 9 ชุด 205.00 1,845.00 200.00 1,800.00 3,645.00
SD 2 น้ิว 1 ชุด 195.00 195.00 200.00 200.00 395.00
GATE  VALVE 65 มม. 1 ชุด 3,080.00 3,080.00 500.00 500.00 3,580.00
GATE  VALVE  50 มม. 1 ชุด 1,716.00 1,716.00 400.00 400.00 2,116.00
GATE  VALVE 40 มม. 1 ชุด 1,199.00 1,199.00 300.00 300.00 1,499.00
ทอ PVC. CLASS 8.5 ขนาด 100 มม. 9 ทอน 563.00 5,067.00 480.00 4,320.00 9,387.00
ทอ PVC. CLASS 8.5 ขนาด 80 มม. 3 ทอน 347.00 1,041.00 300.00 900.00 1,941.00
ทอ PVC. CLASS 8.5 ขนาด 65 มม. 1  ทอน 250.00 250.00 240.00 240.00 490.00

คาวัสดุ คาแรงงาน



แบบ ปร.4 แผนท่ี 8 ใน 19 แผน

งาน….....โครงการกอสรางอาคารสํานักงานและบานพัก พัน.สห.ทภ. ปงบประมาณ 2562......... สถานที่กอสราง......พล.ร.12, ร.121, ร.122 จว. น.ม. .........
ผูประมาณการ........................................................................... ประมาณการเมื่อ......................................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

รายละเอียดรายการงานกอสราง.................................... บก.พัน. ......................... แบบเลขที…่….....ทบ.6535….......
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
ทอ PVC. CLASS 8.5 ขนาด 55 มม. 12 ทอน 158.00 1,896.00 160.00 1,920.00 3,816.00
ทอ PVC. CLASS 8.5 ขนาด 40 มม. 12 ทอน 100.00 1,200.00 120.00 1,440.00 2,640.00
ทอ PB. 2110 CLASS 160 PSI. SDR.13.5 ขนาด 55 มม. 16.00 ม. 187.00 2,992.00 75.00 1,200.00 4,192.00
ทอ PB. 2110 CLASS 160 PSI. SDR.13.5 ขนาด 40 มม. 7.00 ม. 130.00 910.00 30.00 210.00 1,120.00
ทอ PB. 2110 CLASS 160 PSI. SDR.13.5 ขนาด 25 มม. 8.00 ม. 64.00 512.00 30.00 240.00 752.00
ทอ PB. 2110 CLASS 160 PSI. SDR.13.5 ขนาด 20 มม. 12.00 ม. 39.00 468.00 30.00 360.00 828.00
ทอ PB. 2110 CLASS 160 PSI. SDR.13.5 ขนาด 18 มม. 30.00 ม. 29.00 870.00 30.00 900.00 1,770.00
อุปกรณประกอบการเดินทอ 1 งาน 7,603.00 7,603.00 2,280.00 2,280.00 9,883.00
ถังกรองสําเร็จรูป  ขนาด 3,000 ลิตร 2 ชุด 33,200.00 66,400.00 - - 66,400.00
ถังเกรอะ ขนาด 3,000 ลิตร 2 ชุด 30,000.00 60,000.00 - - 60,000.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.3 238,989.00

1.4 ฐาน ค.ส.ล. รองรับถังเก็บนํ้าบนดิน PE รายละเอียดตามแบบ 10564 1 ฐาน 1,169.00 1,169.00 - - 1,169.00
1.4.1 ถังเก็บนํ้าบนดิน PE (POLYMER ELIXIR หรือ PTT HEXENE CO-POLYMER C6) 1 ถัง 8,025.00 8,025.00 - - 8,025.00

จุ 1,000 ลิตร รายละเอียดตามแบบ 10564
รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.4 ( ยกเวน ขอ 1.4.1 ) 1,169.00

 - แผนปายทะเบียนสินทรัพยประจําส่ิงอุปกรณ 1 แผน 130.00 130.00 - - 130.00

คาวัสดุ คาแรงงาน



แบบ ปร.4 แผนท่ี 9 ใน 19 แผน

งาน….....โครงการกอสรางอาคารสํานักงานและบานพัก พัน.สห.ทภ. ปงบประมาณ 2562......... สถานที่กอสราง......พล.ร.12, ร.121, ร.122 จว. น.ม. .........
ผูประมาณการ........................................................................... ประมาณการเมื่อ......................................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

รายละเอียดรายการงานกอสราง.................................... บก.พัน. ......................... แบบเลขที…่.... ทบ.6535 …....
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
1.5 เครื่องสูบน้ํา

เครื่องสูบนํ้าอัตโนมัติ (HOME PUMP) 1 ชุด 14,500.00 14,500.00 - - 14,500.00
 - เครื่องสูบนํ้า ขนาดไมนอยกวา 400 วัตต ปริมาณนํ้าสูบสงไมนอยกวา 55 ลิตร/นาที
   ระยะสงสูงไมนอยกวา 20 ม. และตองมีฝาครอบ ซ่ึงเปนผลิตภัณฑเดียวกัน
   กับเครื่องสูบนํ้าอัตโนมัติท่ีปดสนิทเรียบรอยไมหลุดงาย เพ่ือความปลอดภัยในการใชงาน
 - แผนปายทะเบียนสินทรัพยประจําส่ิงอุปกรณ 1 แผน 130.00 130.00 - - 130.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.5 14,500.00
( ยกเวน แผนปายทะเบียนสินทรัพยประจําส่ิงอุปกรณ )

คาวัสดุ คาแรงงาน



แบบ ปร.4 แผนท่ี 10 ใน 19 แผน

งาน….....โครงการกอสรางอาคารสํานักงานและบานพัก พัน.สห.ทภ. ปงบประมาณ 2562......... สถานที่กอสราง......พล.ร.12, ร.121, ร.122 จว. น.ม. .........
ผูประมาณการ........................................................................... ประมาณการเมื่อ......................................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

รายละเอียดรายการงานกอสราง.............................. ถนน - พื้นแข็ง ค.ส.ล. ( 1,000 ตร.ม. ) ..................... แบบเลขที.่..... ทบ.7943 .......
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
1.6 พ้ืนแข็ง ค.ส.ล. หนาอาคาร รับนํ้าหนัก 12 ตัน
* หินคลุก 275.60 ลบ.ม. 192.00 52,915.20 65.44 18,035.26 70,950.46 ขอ 6
* ทรายรองพ้ืน 41.34 ลบ.ม. 406.00 16,784.04 41.19 1,702.79 18,486.83 ขอ 4
* คอนกรีต 1:2:4 210.00 ลบ.ม. 1,859.00 390,390.00 306.00 64,260.00 454,650.00
* 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
* เหล็กเสนกลมผิวเรียบ ขนาด 19 มม. 0.457 ตัน 19,935.00 9,110.30 2,900.00 1,325.30 10,435.60
* เหล็กเสนกลมผิวเรียบ ขนาด 12 มม. 0.568 ตัน 20,270.00 11,513.36 3,300.00 1,874.40 13,387.76
* เหล็กเสนขอออย ขนาด 20 มม. 0.592 ตัน 20,663.00 12,232.50 2,900.00 1,716.80 13,949.30
* 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. ) 769,292.01
รวมคาวัสดุและคาแรง ( เฉล่ีย 1.00 ตร.ม. ) 769.29
รวมคาวัสดุและคาแรง ( เฉล่ีย 1.00 ตร.ม. ) 769.00 (ปดเศษ)

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.6 1,140.00 ตร.ม. 876,660.00

คาวัสดุ คาแรงงาน



แบบ ปร.4 แผนท่ี 11 ใน 19 แผน

งาน….....โครงการกอสรางอาคารสํานักงานและบานพัก พัน.สห.ทภ. ปงบประมาณ 2562......... สถานที่กอสราง......พล.ร.12, ร.121, ร.122 จว. น.ม. .........
ผูประมาณการ........................................................................... ประมาณการเมื่อ......................................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

รายละเอียดรายการงานกอสราง.................................................................... แบบเลขที.่...........................
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
1.7 ถมดินบริเวณจุดกอสรางอาคาร 2,035.00 ลบ.ม. 164.00 333,740.00 - - 333,740.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.7 333,740.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1 เปนเงิน 7,952,902.27
( ยกเวน แผนปายทะเบียนสินทรัพยประจําส่ิงอุปกรณ,

ขอ 1.2.1, ขอ 1.4.1 และ ขอ 1.5)

คาวัสดุ คาแรงงาน



แบบ ปร.4 แผนท่ี 12 ใน 19 แผน

งาน….....โครงการกอสรางอาคารสํานักงานและบานพัก พัน.สห.ทภ. ปงบประมาณ 2562......... สถานที่กอสราง......พล.ร.12, ร.121, ร.122 จว. น.ม. .........
ผูประมาณการ........................................................................... ประมาณการเมื่อ......................................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

รายละเอียดรายการงานกอสราง .........เสาธง (กองพัน) สูง 14.30 ม. ................. แบบเลขที.่.......กห. 20 - 2.................
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
2 กอสรางเสาธงระดับกองพัน

2.1 สรางเสาธง
* ขุดดินทําฐานราก 10.00 ลบ.ม. - - 99.00 990.00 990.00

ทรายหยาบอัดแนน 2.00 ลบ.ม. 406.00 812.00 91.00 182.00 994.00
คอนกรีต 1:3:5 1.00 ลบ.ม. 1,678.00 1,678.00 398.00 398.00 2,076.00

* คอนกรีต 1:2:4 15.00 ลบ.ม. 1,859.00 27,885.00 306.00 4,590.00 32,475.00
เหล็กเสนกลม  ขนาด Ø 6 มม. 0.013 ตัน 20,826.00 270.74 4,100.00 53.30 324.04
เหล็กเสนกลม  ขนาด Ø 12 มม. 0.133 ตัน 20,270.00 2,695.91 3,300.00 438.90 3,134.81
เหล็กเสนกลม  ขนาด Ø 19 มม. 0.111 ตัน 19,935.00 2,212.79 2,900.00 321.90 2,534.69
เหล็กเสนกลม  ขนาด Ø 25 มม. 0.038 ตัน 19,922.00 757.04 2,900.00 110.20 867.24
ลวดผูกเหล็ก 10.00 กก. 32.00 320.00 - - 320.00
ตะปู ขนาดตาง ๆ 6.00 กก. 56.00 336.00 - - 336.00
ไมแบบ (25.00 ตร.ม.) 20.00 ตร.ม. 380.00 7,600.00 115.00 2,875.00 10,475.00
ฉาบปูนเรียบ 50.00 ตร.ม. 64.00 3,200.00 82.00 4,100.00 7,300.00

* ทอเหล็กอาบสังกะสี  ประเภท BS - M ขนาด Ø 3 น้ิว 1 ทอน 1,649.00 1,649.00 35% 577.15 2,226.15
* ทอเหล็กอาบสังกะสี  ประเภท BS - M ขนาด Ø 4 น้ิว 1 ทอน 2,403.00 2,403.00 35% 841.05 3,244.05
* ทอเหล็กอาบสังกะสี  ประเภท BS - M ขนาด Ø 5 น้ิว 1 ทอน 3,269.00 3,269.00 35% 1,144.15 4,413.15
* ขอตอโลหะ 2 ชุด 665.00 1,330.00 - - 1,330.00
* หัวเสาไมกลึง ปนปูนทําบัว และงานตกแตงฝมือ 1 งาน 16,500.00 16,500.00 - - 16,500.00

คาวัสดุ คาแรงงาน



แบบ ปร.4 แผนท่ี 13 ใน 19 แผน

งาน….....โครงการกอสรางอาคารสํานักงานและบานพัก พัน.สห.ทภ. ปงบประมาณ 2562......... สถานที่กอสราง......พล.ร.12, ร.121, ร.122 จว. น.ม. .........
ผูประมาณการ........................................................................... ประมาณการเมื่อ......................................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

รายละเอียดรายการงานกอสราง .........เสาธง (กองพัน) สูง 14.30 ม. ................. แบบเลขที.่.......กห. 20 - 2.................
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
ทาสีนํ้ามัน 40.00 ตร.ม. 40.00 1,600.00 35.00 1,400.00 3,000.00

* นอตยึดเสา ขนาด Ø 1 น้ิว  ยาว 0.76 ม. พรอมแหวน 3 ชุด 250.00 750.00 - - 750.00
รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 2.1 93,290.12

คาวัสดุ คาแรงงาน



แบบ ปร.4 แผนท่ี 14 ใน 19 แผน

งาน….....โครงการกอสรางอาคารสํานักงานและบานพัก พัน.สห.ทภ. ปงบประมาณ 2562......... สถานที่กอสราง......พล.ร.12, ร.121, ร.122 จว. น.ม. .........
ผูประมาณการ........................................................................... ประมาณการเมื่อ......................................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

รายละเอียดรายการงานกอสราง..................... ถนน - พื้นแข็ง ค.ส.ล. ( 1,000 ตร.ม. ) ..................... แบบเลขที.่..... ทบ.7943 .......
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
2.2 พ้ืนแข็ง ค.ส.ล. บริเวณรอบฐานเสาธง
* หินคลุก 275.60 ลบ.ม. 192.00 52,915.20 65.44 18,035.26 70,950.46 ขอ 6
* ทรายรองพ้ืน 41.34 ลบ.ม. 406.00 16,784.04 41.19 1,702.79 18,486.83 ขอ 4
* คอนกรีต 1:2:4 210.00 ลบ.ม. 1,859.00 390,390.00 306.00 64,260.00 454,650.00
* 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
* เหล็กเสนกลมผิวเรียบ ขนาด 19 มม. 0.457 ตัน 19,935.00 9,110.30 2,900.00 1,325.30 10,435.60
* เหล็กเสนกลมผิวเรียบ ขนาด 12 มม. 0.568 ตัน 20,270.00 11,513.36 3,300.00 1,874.40 13,387.76
* เหล็กเสนขอออย ขนาด 20 มม. 0.592 ตัน 20,663.00 12,232.50 2,900.00 1,716.80 13,949.30
* 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. ) 769,292.01
รวมคาวัสดุและคาแรง ( เฉล่ีย 1.00 ตร.ม. ) 769.29
รวมคาวัสดุและคาแรง ( เฉล่ีย 1.00 ตร.ม. ) 769.00 (ปดเศษ)

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 2.2 121.00 ตร.ม. 93,049.00

คาวัสดุ คาแรงงาน



แบบ ปร.4 แผนท่ี 15 ใน 19 แผน

งาน….....โครงการกอสรางอาคารสํานักงานและบานพัก พัน.สห.ทภ. ปงบประมาณ 2562......... สถานที่กอสราง......พล.ร.12, ร.121, ร.122 จว. น.ม. .........
ผูประมาณการ........................................................................... ประมาณการเมื่อ......................................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

รายละเอียดรายการงานกอสราง.................................................................... แบบเลขที.่...........................
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
2.3 ถมดินบริเวณจุดสรางเสาธง 191.00 ลบ.ม. 164.00 31,324.00 - - 31,324.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 2.3 31,324.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 2 เปนเงิน 217,663.12

คาวัสดุ คาแรงงาน



แบบ ปร.4 แผนท่ี 16 ใน 19 แผน

งาน….....โครงการกอสรางอาคารสํานักงานและบานพัก พัน.สห.ทภ. ปงบประมาณ 2562......... สถานที่กอสราง......พล.ร.12, ร.121, ร.122 จว. น.ม. .........
ผูประมาณการ........................................................................... ประมาณการเมื่อ......................................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

รายละเอียดรายการงานกอสราง...............ถนนแอสฟลทติกคอนกรีต............... แบบเลขที.่...ทบ.8020....
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย                  คาวัสดุส่ิงของ                       คาแรง คาวัสดุและคาแรง หมายเหตุ

ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
3 งานถนนแอสฟลทติกคอนกรีต (ทําถึงชั้นลูกรัง)

สรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต    ก   แบบท่ี 3 แถวท่ี 2 ( รับนํ้าหนัก 12 ตัน )
* ลูกรัง (Sub  Base) 0.325 ลบ.ม. 350.00 113.75 41.19 13.39 127.14

รวมคาวัสดุและคาแรง ( 1.00 ตร.ม. ) 127.14
รวมคาวัสดุและคาแรง ( 1.00 ตร.ม. ) 127.00 (ปดเศษ)

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 3.1 640.00 ตร.ม. 81,280.00

3.2 ถมดินบริเวณจุดสรางถนน     ก 310.31 ลบ.ม. 164.00 50,890.84 - - 50,890.84
รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 3.2 50,890.84

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 3 เปนเงิน 132,170.84



แบบ ปร.4 แผนท่ี 17 ใน 19 แผน

งาน….....โครงการกอสรางอาคารสํานักงานและบานพัก พัน.สห.ทภ. ปงบประมาณ 2562......... สถานที่กอสราง......พล.ร.12, ร.121, ร.122 จว. น.ม. .........
ผูประมาณการ........................................................................... ประมาณการเมื่อ......................................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

รายละเอียดรายการงานกอสราง...............ถนนแอสฟลทติกคอนกรีต............... แบบเลขที.่...ทบ.8020....
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย                  คาวัสดุส่ิงของ                       คาแรง คาวัสดุและคาแรง หมายเหตุ

ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
4 งานถนนแอสฟลทติกคอนกรีต (ทําถึงชั้นลูกรัง)

สรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต    ข   แบบท่ี 3 แถวท่ี 2 ( รับนํ้าหนัก 12 ตัน )
* ลูกรัง (Sub  Base) 0.325 ลบ.ม. 350.00 113.75 41.19 13.39 127.14

รวมคาวัสดุและคาแรง ( 1.00 ตร.ม. ) 127.14
รวมคาวัสดุและคาแรง ( 1.00 ตร.ม. ) 127.00 (ปดเศษ)

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 4.1 1,020.00 ตร.ม. 129,540.00

4.2 ถมดินบริเวณจุดสรางถนน    ข 504.00 ลบ.ม. 164.00 82,656.00 - - 82,656.00
รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 4.2 82,656.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 4 เปนเงิน 212,196.00

5 รื้อถอนรั้วคอนกรีตบลอค สูง 2.00 ม. 10.00 ม. - - 130.00 1,300.00 1,300.00
รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 5 เปนเงิน 1,300.00



แบบ ปร.4 แผนท่ี 18 ใน 19 แผน

งาน….....โครงการกอสรางอาคารสํานักงานและบานพัก พัน.สห.ทภ. ปงบประมาณ 2562......... สถานที่กอสราง......พล.ร.12, ร.121, ร.122 จว. น.ม. .........
ผูประมาณการ........................................................................... ประมาณการเมื่อ......................................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

รายละเอียดรายการงานกอสราง......................................................................... แบบเลขที.่...............................
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
6 ไฟฟาภายนอกอาคาร (การไฟฟาฯ ดําเนินการ)

ไฟฟาภายนอกอาคาร ตามหนังสือของการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1,327,622.15
ท่ี มท.5305.32 /นม.บค.0650 ลงวันท่ี 25 ต.ค. 61

7 ไฟฟาภายนอกอาคาร (ผูรับจางดําเนินการ)
ไฟฟาภายนอกอาคารใหผูรับจางดําเนินดังน้ี
 - ติดต้ังมิเตอรไฟฟาประจําอาคารหมายเลข 1 32,000.00
 - แผนปายทะเบียนสินทรัพยประจําส่ิงอุปกรณ 1 แผน 130.00 130.00 - - 130.00

8 ประปาภายนอกอาคาร 2,160,000.00
ประปาภายนอกอาคาร ตามหนังสือของการประปาสวนภูมิภาค สํานักงานเทศบาลนครราชสีมา
ท่ี นม.52005/79 ลงวันท่ี 22 ต.ค. 61

คาวัสดุ คาแรงงาน



แบบ ปร.4 แผนท่ี 19 ใน 19 แผน

งาน….....โครงการกอสรางอาคารสํานักงานและบานพัก พัน.สห.ทภ. ปงบประมาณ 2562......... สถานที่กอสราง......พล.ร.12, ร.121, ร.122 จว. น.ม. .........
ผูประมาณการ........................................................................... ประมาณการเมื่อ......................................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

รายละเอียดรายการงานกอสราง......................................................................................... แบบเลขที.่................
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
รวมคาวัสดุและคาแรง ( ยกเวน แผนปายทะเบียนสินทรัพยประจําส่ิงอุปกรณ, 8,548,232.23 8,548,232.23
ขอ 1.2.1, ขอ 1.4.1, ขอ 1.5, ไฟฟาภายนอกอาคาร และประปาภายนอกอาคาร ) 5,000,000.00

คา FACTOR  F 10,000,000.00 1.2901
รวมเปนเงิน 1.2955 11,028,074.40
แผนปายทะเบียนสินทรัพยประจําส่ิงอุปกรณ 1.2879 390.00
ขอ 1.2.1 1.290107 43,200.00
ขอ 1.4.1 8,025.00
ขอ 1.5 14,500.00
ไฟฟาภายนอกอาคาร 1,327,622.15
ประปาภายนอกอาคาร 2,160,000.00
รวมเปนเงิน 14,581,811.55

  รวม 1 แหง               เปนเงินท้ังส้ิน 14,581,800.00 (ปดเศษ)

ตัวอักษร (สิบส่ีลานหาแสนแปดหม่ืนหน่ึงพันแปดรอยบาทถวน)                    ตรวจถูกตอง
 สห

หมายเหตุ           พ.ท.
1. กําหนดสงมอบงานแลวเสร็จภายใน 300 วัน ( สุรศักดิ์   โยธายุทธ )
2. กําหนดยืนราคา 180 วัน              ผช.นพธ.ทภ.2 รักษาราชการ คิด F
3. กําหนดรับรองสภาพงาน 2 ป และกําหนดปองกันการกําจัดปลวกอยางนอย 4 ป                         นพธ.ทภ.2
4. กําหนดงวดงานและการจายเงิน 9 งวดงาน/เงิน                                  ม.ค. 62

คาวัสดุ คาแรงงาน
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