- สาเนาคู่ฉบับ พ.ท. ...................................ร่าง/ตรวจ...................พ.ย. ๖๓
จ.ส.ท. ...............................พิมพ์/ทาน....................พ.ย. ๖๓
พ.อ. ...................................ตรวจ...........................พ.ย. ๖๓
พ.อ. ....................................ตรวจ..........................พ.ย. ๖๓
ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
พ.อ. ....................................ตรวจ..........................พ.ย.
๖๓
เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน (งบงานซ่อมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง)
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กองทัพภาคที
พ.อ. ....................................ตรวจ..........................พ.ย.
๖๓่ ๒ (งานจ้างเหมา) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
พล.ต. ..................................ตรวจ.........................พ.ย.
๖๓
-------------------------------ด้ว ย กองทั พ ภาคที่ ๒ มีค วามประสงค์จะประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร สิ่ งปลู กสร้าง
และการที่ ดิ น (งบงานซ่ อมแซมอาคาร และสิ่ งปลู กสร้าง) ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กองทั พภาคที่ ๒
(งานจ้างเหมา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็น เงิน ๑,๐๐๙,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้าน
เก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑. ความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นเสนอหรือทาสัญญาหน่วยงานรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่ เป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอราคารายอื่ น ที่ เข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอให้ แ ก่
กองทัพ ภาคที่ ๒ ณ วัน ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้ กระทาการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ไม่เป็ น ผู้ ที่ไม่ผ่ านเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนด
๑๑. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งมี ผ ลงานก่ อ สร้ า งประเภทเดี ย วกั น กั บ งานที่ ป ระกวดราคาจ้ า ง
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๔,๙๐๐ บาท (ห้าแสนสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ

-๒หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้ องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ กองทัพภาคที่ ๒
เชื่อถือ (เป็นผลงานไม่เกิน ๕ ปี โดยนับถึงวันยื่นเอกสาร) โดยให้แนบเป็นไฟล์ PDF ไปพร้อมการเสนอราคาในวันที่
เสนอราคา (ซึ่งประกอบด้วยสัญญาจ้างพร้อมปริมาณวัสดุและแสดงราคาแนบท้ายสัญญา และหนังสือรับรอง
ผลงาน)
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า”
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณี ที่ กิจ การร่ ว มค้ าไม่ ได้ จดทะเบี ยนเป็ น นิ ติ บุ ค คลใหม่ นิ ติบุ ค คลแต่ ล ะนิ ติบุ ค คลที่
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่
กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลั กฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
ทั้ งนี้ “กิ จ การร่ ว มค้ า ที่ จ ดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คลใหม่ ” หมายความว่ า กิ จ การร่ ว มค้ า ที่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๑๒. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงิน แต่ล่ ะครั้งซึ่งมีมูล ค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้ส นใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท
(หนึ่ งพั น บาทถ้ว น) ผ่ านทางระบบจั ด ซื้อ จัด จ้างภาครัฐ ด้ว ยอิเล็ ก ทรอนิ กส์ แ ละช าระเงิน ผ่ านทางธนาคาร
ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชาระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www2.army2.mi.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๒๕-๕๓๐-๙ ต่อ ๒๒๐๗๘ ในวันและเวลาราชการ

-๒ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง
กองทั พภาคที่ ๒ ผ่ านทางอี เมล์ qmas_aa2@rta.mi.th หรื อช่ องทางตามที่ กรมบั ญชี กลางก าหนดภายในวั นที่
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดย กองทัพภาคที่ ๒ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.2.army2.mi.th
และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ประกาศ ณ วันที่

๖

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พลตรี ปราโมทย์ นาคจันทึก
( ปราโมทย์ นาคจันทึก )
รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ทาการแทน
แม่ทัพภาคที่ ๒
แผนกพลาธิการ
พ.ท. ...................................ร่าง/ตรวจ...................พ.ย. ๖๓
จ.ส.ท. ...............................พิมพ์/ทาน....................พ.ย. ๖๓
พ.อ. ...................................ตรวจ...........................พ.ย. ๖๓
พ.อ. ....................................ตรวจ..........................พ.ย. ๖๓
พ.อ. ....................................ตรวจ..........................พ.ย. ๖๓
พ.อ. ....................................ตรวจ..........................พ.ย. ๖๓
พล.ต. ..................................ตรวจ.........................พ.ย. ๖๓

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๑/๒๕๖๔
การจ้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน (งบงานซ่อมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง) ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กองทัพภาคที่ ๒ (งานจ้างเหมา)
ตามประกาศ กองทัพภาคที่ ๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
…………………………………….
ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
และการที่ดิน (งบงานซ่อมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กองทัพภาคที่ ๒
(งานจ้างเหมา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญามาตรฐานหน่วยงาน
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราว เนื่ องจากเป็ น ผู้ที่ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลการปฏิบัติงานของผู้ ประกอบการตามระเบียบที่
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้ง
งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา

-๒๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว
๒.๘ ไม่ เป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายอื่ น ที่ เข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอให้ แ ก่
กองทัพภาคที่ ๒ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็ น ผู้ ได้ รับ เอกสิ ท ธิ์ห รือความคุ้ม กัน ซึ่ งอาจปฏิ เสธไม่ย อมขึ้น ศาลไทย เว้น แต่
รัฐบาลของผู้ที่ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ ยื่ น ข้อเสนอต้อ งมีผ ลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน กับ งานที่ ป ระกวดราคาจ้าง
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๔,๙๐๐ บาท (ห้าแสนสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้ องถิ่น รัฐวิส าหกิจ หรื อเอกชนที่ กองทั พภาคที่ ๒ เชื่อถือ (เป็นผลงานไม่เกิน ๕ ปี โดยนับถึงวันยื่น
เอกสาร) โดยให้แนบเป็นไฟล์ PDF ไปพร้อมการเสนอราคาในวันที่เสนอราคา (ซึ่งประกอบด้วยสัญญาจ้างพร้อม
ปริมาณวัสดุและแสดงราคาแนบท้ายสัญญา และหนังสือรับรองผลงาน)
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) กรณี ที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม
“กิจการร่วมค้า ” ส่ วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่ าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล
ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณี
ที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้า
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๒.๑๑ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างภาครัฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Government : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๒ ผู้ยื่น ข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Government : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร
เว้ น แต่ ก ารจ่ า ยเงิ น แต่ ล่ ะ ครั้ ง ซึ่ ง มี มู ล ค่ า ไม่ เกิ น สามหมื่ น บาทคู่ สั ญ ญาอาจจ่ า ยเป็ น เงิ น สดก็ ไ ด้ ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด

-๓-

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ างหุ้ นส่ วนสามั ญ หรื อห้ างหุ้ นส่ วนจ ากั ด ให้ ยื่ นส าเนาหนั งสื อรั บรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน ๖ เดือน) บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุ คคล (ไม่เกิน ๖ เดือน) หนั งสือบริคณห์ สนธิ บัญ ชีรายชื่อกรรมการผู้ จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี )
และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุ คคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ ยื่น
สาเนาบั ตรประจ าตัว ประชาชนของผู้ นั้ น ส าเนาข้อตกลงที่ แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้ นส่ วน (ถ้ามี ) ส าเนาบั ตร
ประจ าตัว ประชาชนของผู้ เป็ น หุ้ น ส่ วน หรือส าเนาหนั งสื อเดินทางของผู้ เป็น หุ้ น ส่ ว นที่ มิได้ถือ สั ญ ชาติไทย
พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) ใบทะเบียนพาณิชย์
(๔.๒) ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๕) บั ญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้ งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อ
จั ดจ้ างภาครั ฐด้ วยอิ เล็ กทรอนิ กส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ ต้อ งแนบในรู ป แบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ผู้ ยื่นเสนอมอบอานาจให้ บุคคลอื่นกระทาการแทนให้ แนบหนังสื อ
มอบอานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการ
วัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย

-๔-

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) หนังสือรับรองผลงาน พร้อมสัญญาจ้างและบัญชีรายละเอียดประกอบ
สัญญาจ้าง
(๔.๒) บัญชีรายละเอียดแนบท้ายใบยื่นเอกสารเสนอราคา
(๔.๓) บัญชีงบดุลปี ๖๒
(๔.๔) สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชนของผู้เสนอราคา
(๕) บั ญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้ งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)
ให้ โดยผู้ ยื่ นข้ อเสนอไม่ ต้ องแนบบั ญชี เอกสารส่ วนที่ ๒ ดั งกล่ าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดย
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒
ให้ ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่ น ใบแจ้ งปริมาณงานและราคา และใบบัญ ชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา
ให้ถูกต้องทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกัน
ให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอและจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กองทัพภาคที่ ๒ ให้เริ่มทางาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ เสนอราคาควรตรวจดูร่างสั ญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ เสนอราคาจะต้ องยื่ นข้ อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจั ดซื้ อจั ดจ้ างภาครั ฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา และ
เวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
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เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)
เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ กองทัพภาคที่ ๒ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะด าเนิ น การ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่นตามข้อ ๑.๖(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่าก่อนหรือในขณะ
ที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อ ว่ามีการกระท าอัน เป็ นการขัดขวางการแข่งขั นอย่างเป็น ธรรม
คณะกรรม ฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจาการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ กองทัพภาคที่ ๒ จะพิจารณา
ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ กองทัพภาคที่ ๒ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่
เป็น ผู้ริเริ่มให้ มีการกระทาดังกล่าวและได้ ให้ ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกองทัพบกโดย
กองทัพภาคที่ ๒
๔.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่ เสนอจะต้ อ งเป็ น ราคาที่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม และภาษี อื่ น ๆ (ถ้ า มี )
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ที่กาหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กองทัพภาคที่ ๒
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กองทัพภาคที่ ๒
จะพิจารณาจาก ราคารวม
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๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อ เสนอไม่ ถูก ต้ อ ง หรื อ ไม่ ค รบถ้ ว นตามข้ อ ๓ หรือ ยื่ น ข้ อ เสนอไม่ ถู ก ต้ อ งตามข้ อ ๔ แล้ ว คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อ เสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วนหรือ
เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจะเขื่อนไขที่ กองทัพภาคที่ ๒ กาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในส่ ว นที่ มิใช่ส าระส าคัญ และความแตกต่างนั้ น ไม่มี ผ ลท าให้ เกิ ดการได้ เปรียบเสี ยเปรีย บ
ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๕.๔ กองทัพภาคที่ ๒ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท างระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ซื้ อ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ กองทัพภาคที่ ๒
(๒) ไม่ ก รอกชื่ อ ผู้ ยื่ น เสนอในการเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ห รือ กองทัพภาคที่ ๒ มีสิทธิ์ให้ ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริง
เพิ่ ม เติ ม ได้ กองทั พ ภาคที่ ๒ มี สิ ท ธิ์ที่ จ ะไม่ รั บ ข้ อ เสนอ ไม่ รั บ ข้ อ เสนอ ไม่ รั บ ราคา หรือ ไม่ ท าสั ญ ญาหาก
ข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๖ กองทัพภาคที่ ๒ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กองทัพภาคที่ ๒ เป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง กองทัพภาคที่ ๒ จะพิจารณายกเลิ กการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม
หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่
อาจดาเนิ น งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ ได้ คณะกรรมการพิ จารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ กองทัพภาคที่ ๒ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นเสนอ
สามารถดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้
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กองทัพภาคที่ ๒ มีสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่
มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก กองทัพภาคที่ ๒
๕.๗ ก่อนลงนามในสั ญญา กองทัพภาคที่ ๒ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับ ผู้ยื่น ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่ อว่ากระทาการทุจริตอื่นใด
ในการเสนอราคา
๖. การทาสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ หรือทาข้อตกลงเป็นหนังสือกับ กองทัพภาคที่ ๒ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้อง
วางหลั กประกัน สั ญ ญาเป็ น จ านวนเงิน เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ ประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ ให้
กองทัพภาคที่ ๒ ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ล งวันที่ที่ใช้เช็คหรือ
ดราฟท์นั้น ชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทาสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
๖.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๖.๔ หนั งสื อค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลั กทรัพย์ที่ ได้รับอนุ ญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกัน
ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลัก ประกัน นี ้จ ะคืน ให้ โดยไม่ม ีด อกเบี ้ย ภายใน ๑๕ วัน นับ ถัด จากวัน ที ่ผู ้ช นะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กองทัพภาคที่ ๒ จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกาหนดการจ่ายเงินเป็น จานวน ๓ งวด ดังนี้
งวดที่ 1 จานวนเงินร้อยละ 30 ของเงินค่างานก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน 302,940.- บาท (สามแสนสองพันเก้าร้อย
สี่สิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการรื้อถอนวัสดุมุงหลังคาเดิม, ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องลอนคู่ขนาด 50x120
ซม.สีเทาซีเมนต์ ความหนาไม่น้อยกว่า 5 มม., ซ่อมเปลี่ยนครอบกระเบื้องลอนคู่ พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงของ
อาคารศูนย์การศึกษาสุรนารี (ห้องสมุด ทภ.2) อาคารหมายเลข 1129/41, รื้อแผ่นสังกะสีเดิม, รื้อโครงหลังคา
เหล็ก, รื้อวงกบ -บานประตูที่ชารุด, รื้อวงกบ-บานหน้าต่าง, ติดตั้งเหล็กตัวซี ขนาด 75 X 45 X 15 X 2.3 มม.,
ติดตั้งเหล็กกล่อง 1"x2" หนา 2.3 มม., ติดตั้งแผ่นเหล็กรีดลอน ( METAL SHEET ) เคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.5
มม., ติดตั้งบานประตูไม้ เนื้อแข็งบานทึบขนาด 0.90 X 2.00 ม. กรอบบานขนาด 1 1/4" X 4" ลูกฟักหนา 1 1/4"
พร้อมกุญแจลูกบิดและอุปกรณ์ประกอบครบชุด, ติดตั้งวงกบหน้าต่างแบบมีช่องแสงกระจกใสติดตายสูง 0.50 ม.
ขนาด 1.20 X 1.60 ม.ขนาดไม้วงกบ 2" X 4" พร้อมบานหน้าต่างไม้เนื้อแข็งบานทึบขนาด 0.60 X 1.10 ม.
จานวน 2 บานกรอบบานขนาด 1 1/4" X 4" ลูกฟักหนา 1/2" พร้อมอุปกรณ์บานพับ, กลอน, มือจับ, ขอรับ – ขอ
สับ อาคารคลัง สป.หมายเลข 1352/45 แล้วเสร็จเรียบร้อย และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้อง
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 25 วัน

-8งวดที่ 2 จานวนเงินร้อยละ 30 ของเงินค่างานก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน 302,940.- บาท (สามแสนสองพันเก้า
ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการซ่อมฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงคร่าว
เหล็กชุบสังกะสี, ซ่อมชั้นวางของ ขนาด 0.60x2.40 สูง 2 ม., ปูพนื้ กระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบขนาด 12" X 12"
รวมปูนทรายรองพื้นและวัสดุยาแนว (ชนิดกันเชื้อรา), ติดตั้งดวงโคม FLUORESCENT ชนิดฐานเหล็กเปลือย (โคม
โรงงาน)ขั้วยึด ขาหลอดสปริงกด ขนาด 1 X 36 W 220 V พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (หลอด, บัลลาสต์, สตาร์เตอร์),
ติดตั้งสวิทซ์ไฟฟ้าแบบ 3 ช่อง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A. 250 V.พร้อมกล่องพลาสติกและอุปกรณ์ยึดตรึง (พุก
พลาสติก,เกลี่ยว ปล่อย,4 ชุด/กล่อง), รื้อวงกบ-บานประตู PVC., รื้อถอนสุขภัณฑ์ (ส้วม, อ้างล้างมือ), ติดตั้งวง
กบพร้อมบานประตู UPVC. ขนาด 0.70 x 2.00 ม. บานประตูผิวหน้าทาจากวัสดุ Rigid UPVC. ความหนาไม่
น้อยกว่า 1.5 มม.เสริมโครงสร้างด้านใน 4 ด้าน ด้วย Wood Plastic Composite (WPC)ภายในโพลิสไตน์ลิ
นโฟม (PS Foam)แบบลูกฟัก หนา 35 มม. พร้อมกุญแจลูกบิดและอุปกรณ์ประกอบครบชุด, ติดตั้งโถส้วม นั่ง
ราบชักโครก แบบมีถังพักน้าเคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ประกบครบชุด, ติดตั้งโถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง
เคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ประกบครบชุด, ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ประกบ
ครบชุด, ติดตั้งสายฉีดชาระ, ติดตั้งฝักบัวอาบน้า, ติดตั้กระจกเงาพร้อมชั้นวางของ, ติดตั้งฝ้ายิบซั่มบอร์ดหนา 9
มม. ชนิดกันความชื้นฉาบเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี, ปูพื้นกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบขนาด 12" X 12"
รวมปูนทรายรองพื้นและวัสดุยาแนว (ชนิดกันเชื้อรา), ผนังบุกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบขนาด 12" X 12" พร้อม
กาว ซีเมนต์รองพื้นและกาวยาแนว (ชนิดกันเชื้อรา),เดินสายไฟฟ้า VAF.2x1.5 ตร.มม., เดินสายไฟฟ้า VAF.2x2.5
ตร.มม.,ติดตั้งดวงโคม FLUORESCENT ชนิดฐานเหล็กเปลือย (โคมโรงงาน)ขั้วยึดขาหลอดสปริงกด ขนาด 1 X 36
W 220 V พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (หลอด, บัลลาสต์, สตาร์เตอร์), ติดตั้งสวิทซ์ไฟฟ้าแบบ 1 ช่อง ชนิดติดลอย
ขนาด 16 A. 250 V.พร้อมกล่องพลาสติกและอุปกรณ์ยึดตรึง (พุกพลาสติก,เกลี่ยวปล่อย,4 ชุด/กล่อง), ทาสีกัน
สนิม, ทาสีน้ามัน, ทาสีน้าพลาสติกภายใน, ทาสีน้าพลาสติกภายนอก ของอาคาร อาคารคลัง สป.หมายเลข
1352/45 แล้วเสร็จเรียบร้อย และผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จ
ภายใน 50 วัน
งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จานวนเงินร้อยละ 40 ของเงินค่างานก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน 403,920.- บาท (สี่แสนสาม
พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการรื้อถอนผนังอิฐซีเมนต์บล็อก, รื้อถอนเสาและคาน ค.
ส.ล., ติดตั้งเสา ค.ส.ล. ขนาด 0.15 X 0.15 X 1.00 ม. เสริมเหล็กตะแกรง DB.12 มม. จานวน 4 เส้น เหล็ก
ปลอกขนาด RB.6 @ 0.15 ม., คานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10X0.20 ม. เสริมเหล็ก RB.9 มม. จานวน 4 เส้น
เหล็กปลอกขนาด RB.6 @ 0.15 ม., ติดตั้งเหล็กกล่องขนาด 1" X 2" หนา 1.8 มม., ติดตั้งระแนงรั้วไม้เทียม
ขนาด 15 X 300 ซม. หนา 0.8 มม., ติดตั้งพุ๊กเหล็ก ขนาด Ø 1/4", ทาสีน้าพลาสติกอะครีลิค ชนิดทาภายนอก,
ทาสีน้ามัน, รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา, ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องลอนคู่ขนาด 50 X 120 ซม. (หนาไม่น้อยกว่า 5
มม.) สีเทาซีเมนต์, ซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 นน. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี, ทาสี
น้าพลาสติกภายใน, ติดตั้งเหล็กแป๊บดาขนาด Ø 2" หนา 2.3 มม.กั้น ตจ.สป.3, ทาสีน้ามัน ของ ตจ.สป.3 และ
โรงจอดรถ อาคารหมายเลข 38/97, 40/97ซ่อมเปลี่ยนชุดโคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอด LED ขนาด 1x18 W.,
ซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าทองแดงแบนแกนคู่ ชนิด VAFขนาด2x1.5 มม²,300V., 70ºc., ซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้า
ทองแดงแบนแกนคู่ ชนิด VAFขนาด2x2.5 มม²,300V., 70ºc, ซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าทองแดงแบนแกนคู่ ชนิด
VAFขนาด2x4 มม²,300V., 70ºc. ,ซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าทองแดงแบนแกนคู่ ชนิด VAF-GRDขนาด2x4 มม²,
300V., 70ºc., ซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าทองแดงแบนแกนคู่ ชนิด VAF-GRDขนาด2x2.5 มม²,300V., 70ºc .,
ซ่อมเปลี่ยนแผงพลาสติกขนาด 8"x10" หนา 2", ติดตั้งบล็อกพลาสติกขนาด 4"x4", ซ่อมเปลี่ยนสวิทช์ไฟฟ้า
แบบเดี่ยว ชนิดติดลอยขนาด 16A., 250V. พร้อมกล่องพลาสติก,
-๙-

ซ่อมเปลี่ยนเต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ชนิดมีสายดิน (2P+E) ชนิดติดลอยขนาด 16A., 250V. พร้อมกล่องพลาสติก,
ซ่อมเปลี่ยนพัดลมเพดานชนิด 3 ใบพัดแบบต่อขาขนาด 48" พร้อมสวิทช์ปรับความเร็ว 3 ระดับ ของอาคาร
ร้อย.บก.ทภ.2 อาคารหมายเลข 22/74 และงานส่วนที่เหลือทั้งหมด ของอาคารศูนย์การศึกษาสุรนารี (ห้องสมุด
ทภ.2) อาคารหมายเลข 1129/41, คลัง สป.หมายเลข 1352/45, ตจ.สป.3 โรงจอดรถ อาคารหมายเลข 38/97,
40/97 และอาคาร ร้อย.บก.ทภ.2 อาคารหมายเลข 22/74 แล้วเสร็จเรียบร้อย และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงาน
ไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะกาหนด ดังนี้
๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทาอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
จาก กองทัพ ภาคที่ ๒ จะกาหนดค่าปรับส าหรับฝ่ าฝื นดังกล่ าวเป็น จานวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของ
งานจ้างช่วงนั้น
๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกาหนดค่าปรับ
เป็นรายวันเป็นจานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทาสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓
หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจัดจากวันที่ กองทัพภาคที่ ๒ ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๐. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้ยื่นข้อเสนอขอรับเงินล้วงหน้า ในอตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมดแต่
ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้าประกันหรือหนังสือค้า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่ กองทัพภาคที่ ๒ ก่อนการ
ชาระเงินล่วงหน้านั้น
๑๑. ขอสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ กองทัพภาคที่ ๒ ได้รับอนุมัติเงินค่า
ก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเท่านั้น หากรายการดังกล่าวไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐบาลจะต้องไม่ถือเป็นข้อผูกมัดกับทางราชการ
๑๑.๒ เมื่อ กองทัพภาคที่ ๒ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามา
จากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้ นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับ
ขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ยื่นเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมมาคมประกาศยกเส้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

- ๑๐ -

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ
อื่น ที่มิใช่เรื อไทย ซึ่งจะต้องได้รั บ อนุ ญ าตเช่นนั้ นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็ นของที่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง กองทัพภาคที่ ๒ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กองทัพภาคที่ ๒ จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ กองทัพภาคที่ ๒ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบ
สัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัด
หรือแย้งกันผู้อื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัย ของ กองทัพภาคที่ ๒ คาวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด
และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๑.๖ กองทัพภาคที่ ๒ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่น
เสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก กองทัพภาคที่ ๒ ไม่ได้
(๑) กองทั พ ภาคที่ ๒ ไม่ ได้ รับ การจัดสรรเงินที่ จะใช้ในการจัด จ้างหรือ ได้ รับ
จัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทาการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดใน
การเสนอราคา
(๓) การทาการจัดจ้างครั้งต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กองทัพภาคที่ ๒
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทานองเดียวกั บ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนามาใช้ใน
กรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลั กเกณฑ์ สู ตรและวิธีคานวณที่ ใช้กับ สั ญ ญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วัน ที่ ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๓๒ เรื่อ ง การพิ จ ารณาช่ ว ยเหลื อผู้ ป ระกอบอาชี พ งานก่ อ สร้าง
ตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนดไว้ใน
สัญ ญา หรือภายในระยะเวลาที่ กองทั พภาคที่ ๒ ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สู ตรของทางราชการที่ได้ระบุ
ในผนวก ง.

- ๑๑ –

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อ กองทัพภาคที่ ๒ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดั งกล่าว ผู้ ยื่นเสนอราคา
จะต้ อ งมี แ ละใช้ ผู้ ผ่ า นการทดสอบมาตราฐานฝี มื อ ช่ า งหรื อ ผู้ ผ่ า นการทดสอบมาตรฐานฝี มื อ ช่ า งจาก
คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานทดสอบฝีมือแรงงานสถาบันของทางราชการหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการ
รับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้า
รั บ ราชการได้ ในอั ต ราไม่ ต่ ากว่ า ร้ อยละ ๑๐ ของแต่ ล ะสาขาช่ างแต่ จะต้ องมี จ านวนช่ างอย่ างน้ อย ๑ คน
ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
๑๓.๑ ช่างเชื่อมไฟฟ้า จานวน ๑ คน
๑๓.๒ ช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายใน จานวน ๑ คน
๑๓.๓ ช่างไม้และช่างเหล็ก (ก่อสร้าง) จานวน ๑ คน
๑๔.๔ ช่างก่ออิฐ จานวน ๑ คน
๑๓.๕ ช่างฉาบปูน จานวน ๑ คน
๑๓.๖ ช่างท่อและสุขภัณฑ์ จานวน ๑ คน
๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑.๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
กองทัพภาคที่ ๒ สามารถนาผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทาสัญญากับ กองทัพภาคที่ ๒ ไว้ชั่วคราว
--------------------ตรวจถูกต้อง
พันเอก รัตนพงศ์ บัตรจัตุรัส
( รัตนพงศ์ บัตรจัตุรัส )
นายทหารฝ่ายพลาธิการกองทัพภาคที่ ๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ผนวก ข.
ใช้ประกอบประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

งานจ้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน (งบงานซ่อมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง) ประจาปี
งบประมาณ 2564 ของ ทภ.2 (งานจ้างเหมา)
รายการแบ่งงวดงาน
6204432
กาหนดการจ่ายเงิน จานวนช่างกรรมการและอื่น ๆ
งาน จ้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน (งบงานซ่อมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง) ประจาปี
งบประมาณ 2564 ของ ทภ.2 (งานจ้างเหมา)
ที่
ทภ.2 จว.น.ม.
วิธีการจ่ายเงิน
งวดที่ 1 จานวนเงินร้อยละ 30 ของเงินค่างานก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน 302,940.- บาท (สามแสนสองพันเก้าร้อย
สี่สิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการรื้อถอนวัสดุมุงหลังคาเดิม, ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องลอนคู่ขนาด 50x120
ซม. สีเทาซีเมนต์ ความหนาไม่น้อยกว่า 5 มม., ซ่อมเปลี่ยนครอบกระเบื้องลอนคู่ พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงของ
อาคารศูนย์การศึกษาสุรนารี (ห้องสมุด ทภ.2) อาคารหมายเลข 1129/41, รื้อแผ่นสังกะสีเดิม, รื้อโครงหลังคา
เหล็ก, รื้อวงกบ -บานประตูที่ชารุด, รื้อวงกบ-บานหน้าต่าง, ติดตั้งเหล็กตัวซี ขนาด 75 X 45 X 15 X 2.3 มม.,
ติดตั้งเหล็กกล่อง 1"x2" หนา 2.3 มม., ติดตั้งแผ่นเหล็กรีดลอน ( METAL SHEET ) เคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.5
มม., ติดตั้งบานประตูไม้ เนื้อแข็งบานทึบขนาด 0.90 X 2.00 ม. กรอบบานขนาด 1 1/4" X 4" ลูกฟักหนา 1 1/4"
พร้อมกุญแจลูกบิดและอุปกรณ์ประกอบครบชุด, ติดตั้งวงกบหน้าต่างแบบมีช่องแสงกระจกใสติดตายสูง 0.50 ม.
ขนาด 1.20 X 1.60 ม.ขนาดไม้วงกบ 2" X 4" พร้อมบานหน้าต่างไม้เนื้อแข็งบานทึบขนาด 0.60 X 1.10 ม.
จานวน 2 บานกรอบบานขนาด 1 1/4" X 4" ลูกฟักหนา 1/2" พร้อมอุปกรณ์บานพับ, กลอน, มือจับ, ขอรับ – ขอ
สับ อาคารคลัง สป.หมายเลข 1352/45 แล้วเสร็จเรียบร้อย และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้อง
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 25 วัน
งวดที่ 2 จานวนเงินร้อยละ 30 ของเงินค่างานก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน 302,940.- บาท (สามแสนสองพันเก้า
ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการซ่อมฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงคร่าว
เหล็กชุบสังกะสี, ซ่อมชั้นวางของ ขนาด 0.60x2.40 สูง 2 ม., ปูพื้นกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบขนาด 12" X 12"
รวมปูนทรายรองพื้นและวัสดุยาแนว (ชนิดกันเชื้อรา), ติดตั้งดวงโคม FLUORESCENT ชนิดฐานเหล็กเปลือย (โคม
โรงงาน)ขั้วยึด ขาหลอดสปริงกด ขนาด 1 X 36 W 220 V พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (หลอด, บัลลาสต์, สตาร์เตอร์),
ติดตั้งสวิทซ์ไฟฟ้าแบบ 3 ช่อง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A. 250 V.พร้อมกล่องพลาสติกและอุปกรณ์ยึดตรึง (พุก
พลาสติก,เกลี่ยว ปล่อย,4 ชุด/กล่อง), รื้อวงกบ-บานประตู PVC., รื้อถอนสุขภัณฑ์ (ส้วม, อ้างล้างมือ), ติดตั้งวง
กบพร้อมบานประตู UPVC. ขนาด 0.70 x 2.00 ม. บานประตูผิวหน้าทาจากวัสดุ Rigid UPVC. ความหนาไม่
น้อยกว่า 1.5 มม.เสริมโครงสร้างด้านใน 4 ด้าน ด้วย Wood Plastic Composite (WPC)ภายในโพลิสไตน์ลิ
นโฟม (PS Foam)แบบลูกฟัก หนา 35 มม. พร้อมกุญแจลูกบิดและอุปกรณ์ประกอบครบชุด, ติดตั้งโถส้วม นั่ง
ราบชักโครก แบบมีถังพักน้าเคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ประกบครบชุด, ติดตั้งโถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง
เคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ประกบครบชุด, ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ประกบ
ครบชุด, ติดตั้งสายฉีดชาระ, ติดตั้งฝักบัวอาบน้า, ติดตั้กระจกเงาพร้อมชั้นวางของ, ติดตั้งฝ้ายิบซั่มบอร์ดหนา 9
มม. ชนิดกันความชื้นฉาบเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี, ปูพื้นกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบขนาด 12" X 12"
รวมปูนทรายรองพื้นและวัสดุยาแนว (ชนิดกันเชื้อรา), ผนังบุกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบขนาด 12" X 12" พร้อม
กาว ซีเมนต์รองพื้นและกาวยาแนว (ชนิดกันเชื้อรา),
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เดินสายไฟฟ้า VAF.2x1.5 ตร.มม., เดินสายไฟฟ้า VAF.2x2.5 ตร.มม.,ติดตั้งดวงโคม FLUORESCENT ชนิดฐาน
เหล็กเปลือย (โคมโรงงาน)ขั้วยึดขาหลอดสปริงกด ขนาด 1 X 36 W 220 V พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (หลอด, บัล
ลาสต์, สตาร์เตอร์), ติดตั้งสวิทซ์ไฟฟ้าแบบ 1 ช่อง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A. 250 V.พร้อมกล่องพลาสติกและ
อุปกรณ์ยึดตรึง (พุกพลาสติก,เกลี่ยวปล่อย,4 ชุด/กล่อง), ทาสีกันสนิม, ทาสีน้ามัน, ทาสีน้าพลาสติกภายใน,
ทาสีน้าพลาสติกภายนอก ของอาคาร อาคารคลัง สป.หมายเลข 1352/45 แล้วเสร็จเรียบร้อย และผู้ว่าจ้าง ได้
ตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 50 วัน
งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จานวนเงินร้อยละ 40 ของเงินค่างานก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน 403,920.- บาท (สี่แสนสาม
พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการรื้อถอนผนังอิฐซีเมนต์บล็อก, รื้อถอนเสาและคาน ค.
ส.ล., ติดตัง้ เสา ค.ส.ล. ขนาด 0.15 X 0.15 X 1.00 ม. เสริมเหล็กตะแกรง DB.12 มม. จานวน 4 เส้น เหล็ก
ปลอกขนาด RB.6 @ 0.15 ม., คานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10X0.20 ม. เสริมเหล็ก RB.9 มม. จานวน 4 เส้น
เหล็กปลอกขนาด RB.6 @ 0.15 ม., ติดตัง้ เหล็กกล่องขนาด 1" X 2" หนา 1.8 มม., ติดตั้งระแนงรั้วไม้เทียม
ขนาด 15 X 300 ซม. หนา 0.8 มม., ติดตัง้ พุ๊กเหล็ก ขนาด Ø 1/4", ทาสีน้าพลาสติกอะครีลิค ชนิดทาภายนอก,
ทาสีน้ามัน, รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา, ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องลอนคู่ขนาด 50 X 120 ซม. (หนาไม่น้อยกว่า 5
มม.) สีเทาซีเมนต์, ซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 นน. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี, ทาสี
น้าพลาสติกภายใน, ติดตั้งเหล็กแป๊บดาขนาด Ø 2" หนา 2.3 มม.กั้น ตจ.สป.3, ทาสีน้ามัน ของ ตจ.สป.3 และ
โรงจอดรถ อาคารหมายเลข 38/97, 40/97ซ่อมเปลี่ยนชุดโคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอด LED ขนาด 1x18 W.,
ซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าทองแดงแบนแกนคู่ ชนิด VAFขนาด2x1.5 มม²,300V., 70ºc., ซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้า
ทองแดงแบนแกนคู่ ชนิด VAFขนาด2x2.5 มม²,300V., 70ºc, ซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าทองแดงแบนแกนคู่ ชนิด
VAFขนาด2x4 มม²,300V., 70ºc. ,ซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าทองแดงแบนแกนคู่ ชนิด VAF-GRDขนาด2x4 มม²,
300V., 70ºc., ซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าทองแดงแบนแกนคู่ ชนิด VAF-GRDขนาด2x2.5 มม²,300V., 70ºc .,
ซ่อมเปลี่ยนแผงพลาสติกขนาด 8"x10" หนา 2", ติดตั้งบล็อกพลาสติกขนาด 4"x4", ซ่อมเปลี่ยนสวิทช์ไฟฟ้า
แบบเดี่ยว ชนิดติดลอยขนาด 16A., 250V. พร้อมกล่องพลาสติก, ซ่อมเปลี่ยนเต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ชนิดมีสายดิน
(2P+E) ชนิดติดลอยขนาด 16A., 250V. พร้อมกล่องพลาสติก, ซ่อมเปลี่ยนพัดลมเพดานชนิด 3 ใบพัดแบบต่อ
ขาขนาด 48" พร้อมสวิทช์ปรับความเร็ว 3 ระดับ ของอาคาร ร้อย.บก.ทภ.2 อาคารหมายเลข 22/74 และงาน
ส่วนที่เหลือทั้งหมด ของอาคารศูนย์การศึกษาสุรนารี (ห้องสมุด ทภ.2) อาคารหมายเลข 1129/41, คลัง สป.
หมายเลข 1352/45, ตจ.สป.3 โรงจอดรถ อาคารหมายเลข 38/97, 40/97 และอาคาร ร้อย.บก.ทภ.2 อาคาร
หมายเลข 22/74 แล้วเสร็จเรียบร้อย และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะ
แล้วเสร็จภายใน 90 วัน
หมายเหตุ
1. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกาหนดอายุรับรองสภาพงาน 2 ปี
2. ต้องมีช่างและกรรมกรทางานประจาอย่างน้อย วันละ 15 คน
3. ผู้รับจ้างต้องทางานให้แล้วเสร็จและส่งมอบงานภายใน 90 วัน
3.1 งานงวดที่ 1 ให้แล้วเสร็จ 25 วัน
3.2 งานงวดที่ 2 ให้แล้วเสร็จ 50 วัน
3.3 งานงวดสุดท้าย ให้แล้วเสร็จ 90 วัน
ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันเริ่มงานตามสัญญา
-๓4. งานนี้เป็นงานก่อสร้างควบคุมตาม พ.ร.บ. การประกอบอาชีพงานก่อสร้างในสาขา 6

งานก่อสร้าง โครงสร้างทั่วไป และให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0203/ว. 123 ลง 27 ตุลาคม 2529 ดังนี้ 4.1 ช่างเชื่อมไฟฟ้า
1
คน
4.2 ช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายใน
1
คน
4.3 ช่างไม้และช่างเหล็ก (ก่อสร้าง)
1
คน
4.4 ช่างท่อและสุขภัณฑ์
1
คน
4.5 ช่างก่ออิฐ
1
คน
4.6 ช่างฉาบปูน
1
คน
ตรวจถูกต้อง
พ.อ. รัตนพงศ์ บัตรจัตุรัส
( รัตนพงศ์ บัตรจัตุรัส )
นพธ.ทภ.2

ความมุ่งหมายของงานก่อสร้าง

ชื่องาน : งานจ้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจาปีงบประมาณ 2564 ของหน่วย ทภ.2
วัตถุประสงค์ : ให้ผู้รับจ้างดาเนินการ งานซ่อมอาคารศูนย์การศึกษาสุรนารี (ห้องสมุด ทภ.2) อาคารหมายเลข
1129/41, คลัง สป.หมายเลข 1352/45, ตจ.สป.3 โรงจอดรถ อาคารหมายเลข 38/97, 40/97 และอาคาร
ร้อย.บก.ทภ.2 อาคารหมายเลข 22/74 ตามรายละเอียดดังนี้
1.งานซ่อมอาคารศูนย์การศึกษาสุรนารี (ห้องสมุด ทภ.2) อาคารหมายเลข 1129/41 มีรายการดังนี้
1.1 รายการ โครงหลังคา - วัสดุมุงหลังคา
- รื้อถอนวัสดุมุงหลังคาเดิม
จานวน 992 ตร.ม.
- ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องลอนคู่ขนาด 50x120 ซม. สีเขียว
ความหนาไม่น้อยกว่า 5 มม.
จานวน 992 ตร.ม.
- ซ่อมเปลี่ยนครอบกระเบื้องลอนคู่ขนาด 23x50 ซม. หนา 5 มม. สีเขียว
พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึง
จานวน 108 ม.
2. งานจ้างซ่อมปรับปรุงคลัง สป.หมายเลข 1352/45 โดยดาเนินการดังนี้
2.1 งานรื้อถอน
- งานรื้อแผ่นสังกะสีเดิม
จานวน 112 ตร.ม.
- งานรื้อโครงหลังคาเหล็ก
จานวน 112 ตร.ม.
- งานรื้อวงกบ-บานประตูที่ชารุด
จานวน 2 ชุด
- งานรื้อวงกบ-บานหน้าต่างที่ชารุด
จานวน 6 ชุด
2.2 งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก
- เหล็กตัวซี ขนาด 75 X 45 X 15 X 2.3 มม.
จานวน 17 ท่อน
- เหล็กกล่อง 1"x2" หนา 2.3 มม.
จานวน 14 ท่อน
- งานติดตั้งแผ่นเหล็กรีดลอน ( METAL SHEET ) เคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. (จั่ว) จานวน 112 ตร.ม.
- ติดตั้งบานประตูไม้เนื้อแข็งบานทึบขนาด 0.90 X 2.00 ม.กรอบบานขนาด 1 1/4" X 4"
ลูกฟักหนา 1 1/4" พร้อมกุญแจลูกบิดและอุปกรณ์ประกอบครบชุด
จานวน 2 ชุด
- ติดตั้งวงกบหน้าต่างแบบมีช่องแสงกระจกใสติดตายสูง 0.50 ม.ขนาด 1.20 X 1.60 ม.
ขนาดไม้วงกบ 2" X 4" พร้อมบานหน้าต่างไม้เนื้อแข็งบานทึบขนาด 0.60 X 1.10 ม.
จานวน 2 บานกรอบบานขนาด 1 1/4" X 4" ลูกฟักหนา 1/2"
พร้อมอุปกรณ์บานพับ, กลอน, มือจับ, ขอรับ – ขอสับ
จานวน 6 ชุด
- งานซ่อมฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี
จานวน 86 ตร.ม.
- งานซ่อมชั้นวางของ ขนาด 0.60x2.40 สูง 2 ม.
จานวน 7 ชุด
- ปูพื้นกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบขนาด 12" X 12" รวมปูนทรายรองพื้น
และวัสดุยาแนว (ชนิดกันเชื้อรา)
จานวน 86 ตร.ม.
- ติดตั้งดวงโคม FLUORESCENT ชนิดฐานเหล็กเปลือย (โคมโรงงาน)ขั้วยึดขาหลอดสปริงกด
ขนาด 1 X 36 W 220 V พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (หลอด, บัลลาสต์, สตาร์เตอร์)
จานวน 3 ชุด
-2- ติดตั้งสวิทซ์ไฟฟ้าแบบ 3 ช่อง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A. 250 V.
พร้อมกล่องพลาสติกและอุปกรณ์ยึดตรึง (พุกพลาสติก,เกลี่ยวปล่อย,4 ชุด/กล่อง)
2.3 งาน ห้องน้า
- งานรื้อวงกบ-บานประตู PVC.
- ติดตั้งวงกบพร้อมบานประตู UPVC. ขนาด 0.70 x 2.00 ม. บานประตูผิวหน้า

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ทาจากวัสดุ Rigid UPVC. ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.เสริมโครงสร้างด้านใน 4 ด้าน
ด้วย Wood Plastic Composite (WPC)ภายในโพลิสไตน์ลินโฟม (PS Foam)
แบบลูกฟัก หนา 35 มม. พร้อมกุญแจลูกบิด และอุปกรณ์ประกอบครบชุด
จานวน 1 ชุด
- ปูพื้นกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบขนาด 12" X 12" รวมปูนทรายรองพื้น
และวัสดุยาแนว (ชนิดกันเชื้อรา)
จานวน 5 ตร.ม.
- ผนังบุกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบขนาด 12" X 12" พร้อมกาว ซีเมนต์รองพื้น
และกาวยาแนว (ชนิดกันเชื้อรา)
จานวน 14 ตร.ม.
- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (ส้วม, อ้างล้างมือ)
จานวน 1 ชุด
- ติดตั้งโถส้วม นั่งราบชักโครก แบบมีถังพักน้าเคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ประกบครบชุด จานวน 1 ชุด
- ติดตั้งโถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ประกบครบชุด
จานวน 1 ชุด
- ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ประกบครบชุด
จานวน 1 ชุด
- สายฉีดชาระ
จานวน 1 ชุด
- ฝักบัวอาบน้า
จานวน 1 ชุด
- กระจกเงาพร้อมชั้นวางของ
จานวน 1 ชุด
- งานฝ้ายิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันความชื้น ฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี
จานวน 5 ตร.ม.
- ติดตั้งดวงโคม FLUORESCENT ชนิดฐานเหล็กเปลือย (โคมโรงงาน)ขั้วยึดขาหลอดสปริงกด
ขนาด 1 X 36 W 220 V พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (หลอด, บัลลาสต์, สตาร์เตอร์)
จานวน 2 ชุด
- ซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้า VAF ขนาด 2x1.5 มม²,300V,70°C
จานวน 50 ม.
- ซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้า VAF ขนาด 2x2.5 มม²,300V,70°C
จานวน 40 ม.
- ติดตั้งสวิทซ์ไฟฟ้าแบบ 1 ช่อง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A. 250 V.
พร้อมกล่องพลาสติกและอุปกรณ์ยึดตรึง (พุกพลาสติก,เกลี่ยวปล่อย,4 ชุด/กล่อง)
จานวน 2 ชุด
2.4 งานทาสีอาคารส่วนที่ซ่อม- ทาสีภายนอก
- สีกันสนิม
จานวน 52 ตร.ม.
- สีน้ามัน
จานวน 68 ตร.ม.
- สีน้าพลาสติกภายใน
จานวน 146 ตร.ม.
- สีน้าพลาสติกภายนอก
จานวน 96 ตร.ม.
3.รัว้ รอบ ตจ.สป.3 และโรงจอดรถ อาคารหมายเลข 38/97, 40/97 ของ ทภ.2
3.1 รายการ ซ่อมผนังรั้ว
- รื้อถอนผนังอิฐซีเมนต์บล็อก
จานวน 32 ตร.ม.
- รื้อถอนเสาและคาน ค.ส.ล.
จานวน 35 ม.
- ผนังก่ออิฐซีเมนต์บล็อกขนาด 19X39X7 ซม. พร้อมเซาะรองแต่งแนวสองด้าน
จานวน 32 ตร.ม.
- คานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10X0.20 ม. เสริมเหล็ก RB.9 มม. จานวน 4 เส้น
เหล็กปลอกขนาด RB.6 @ 0.15 ม.
จานวน 21 ม.
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- เสา ค.ส.ล. ขนาด 0.15 X 0.15 X 1.00 ม. เสริมเหล็กตะแกรง DB.12 มม.
เหล็กปลอกขนาด RB.6 @ 0.15 ม.
- เหล็กกล่องขนาด 1" X 2" หนา 1.8 มม.
- ระแนงรั้วไม้เทียม ขนาด 15 X 300 ซม. หนา 0.8 มม.

จานวน216 ม.
จานวน 7 ท่อน
จานวน 17 แผ่น

- พุ๊กเหล็ก ขนาด Ø 1/4"
จานวน 24 ตัว
- ทาสีน้าพลาสติกอะครีลิค ชนิดทาภายนอก
จานวน 186 ตร.ม.
- ทาสีน้ามัน
จานวน 13 ตร.ม.
3.2 รายการ ซ่อมหลังคา และ ฝ้าเพดาน
- รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา
จานวน 57 ตร.ม.
- ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องลอนคู่ขนาด 50 X 120 ซม. (หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.) สีเทาซีเมนต์
จานวน 57 ท่อน
- ซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม.
โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 X 0.60 ม.
จานวน 26 ตร.ม.
- ทาสีน้าพาสติกภายใน
จานวน 26 ตร.ม.
3.3 รายการ ซ่อมแซมประตู และไม้กั้น ตจ.สป.3
- เหล็กแป๊บดาขนาด Ø 2" หนา 2.3 มม.
จานวน 4 ท่อน
- ทาสีน้ามัน
จานวน 24 ตร.ม.
4. งานซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ร้อย.บก.ทภ.2 อาคารหมายเลข 22/74
4.1 รายการ ระบบไฟฟ้า
- ซ่อมเปลี่ยนชุดโคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอด LED ขนาด 1x18 W.
จานวน 51 ชุด
- ซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าทองแดงแบนแกนคู่ ชนิด VAFขนาด2x1.5 มม²,300V., 70ºc
จานวน 9 ม้วน
- ซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าทองแดงแบนแกนคู่ ชนิด VAFขนาด2x2.5 มม²,300V., 70ºc
จานวน 4 ม้วน
- ซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าทองแดงแบนแกนคู่ ชนิด VAFขนาด2x4 มม²,300V., 70ºc
จานวน 2 ม้วน
- ซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าทองแดงแบนแกนคู่ ชนิด VAF-GRDขนาด2x4 มม²,300V., 70ºc
จานวน 2 ม้วน
- ซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าทองแดงแบนแกนคู่ ชนิด VAF-GRDขนาด2x2.5 มม²,300V., 70ºc
จานวน 4 ม้วน
- ซ่อมเปลี่ยนแผงพลาสติกขนาด 8"x10" หนา 2"
จานวน 19 อัน
- ติดตั้งบล็อกพลาสติกขนาด 4"x4"
จานวน 19 อัน
- ซ่อมเปลี่ยนสวิทช์ไฟฟ้าแบบเดี่ยว ชนิดติดลอยขนาด 16A., 250V. พร้อมกล่องพลาสติก
จานวน 21 ชุด
- ซ่อมเปลี่ยนเต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ชนิดมีสายดิน (2P+E)ชนิดติดลอยขนาด 16A., 250V.
พร้อมกล่องพลาสติก
จานวน 34 ตร.ม.
- อุปกรณ์ยึดตรึง
จานวน 1 งาน
4.2 รายการ ครุภัณฑ์
- ซ่อมเปลี่ยนพัดลมเพดานชนิด 3 ใบพัดแบบต่อขาขนาด 48" พร้อมสวิทช์ปรับความเร็ว 3 ระดับ จานวน 30 ตร.ม.
ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามรายการเงื่อนไขวัสดุที่ใช้แห่งสัญญาทุกประการ ตาแหน่งที่จะ
ทาการซ่อมจะกาหนดให้เมื่อถึงระยะของงาน

-4หมายเหตุ
1. การรับรองสภาพงาน 2 ปี
2. ไฟฟ้าภายนอกอาคารเชือ่ มโยงได้
3. ประปาภายนอกไม่มีการดาเนินการ
4. การดาเนินการระบบไฟฟ้าให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ ฉบับปัจจุบัน

แบบรูป :
หมายเลขแบบ
-

ชนิดของแบบรูป
-

แผ่นที่ใช้
-

จานวนแผ่น
-

เงื่อนไขและวัสดุที่ใช้
- ให้ยึดถือรายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญาจ้างของกองทัพบก พ.ศ.2561 ( เล่มสีฟ้า )
- ให้ยึดถือตามภาคผนวก รายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญาจ้างของกองทัพบก พ.ศ.2561 ( เล่มสีเหลือง )
กาหนดวันแล้วเสร็จ
- งานนีผ้ ู้รับจ้างจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จเรียบร้อย สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์และแบบรูป สัญญา ทุกประการ
ส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วนั ที่เริ่มลงมือทางานตามสัญญา
ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามรายการเงื่อนไขวัสดุที่ใช้แห่งสัญญาทุกประการ ตาแหน่งที่
จะทาการซ่อมจะกาหนดให้เมื่อถึงระยะของงาน
หมายเหตุ
1. การรับรองสภาพงาน 2 ปี
2. ไฟฟ้าภายนอกอาคารไม่มีการดาเนินการ
3. ประปาภายนอกไม่มีการดาเนินการ
4. การดาเนินการระบบไฟฟ้าให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ ฉบับปัจจุบัน
ตรวจถูกต้อง
พันเอก รัตนพงศ์ บัตรจัตุรัส
( รัตนพงศ์ บัตรจัตุรัส )
นายทหารฝ่ายพลาธิการกองทัพภาคที่ ๒
๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

