
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เร่ือง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสองพี่น้อง-ห้วยยาง หมู่ที่ ๗ ตำบล 

สองสลึง ม ีความคาบเกี่ยวต่อเน ื่องก ับ หมู่ที่ สา ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จ ังหว ัดระยอง ช ่วงท่ี ๑ 
โดยการขุดร้ือผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุกหนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
๖ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ไม่มี 
ไหล่ทาง ช่วงท่ี ๒ โดยการขุดรื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐๔ 
ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)

๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขุมนุมสูง-หนองหว้า หมู่ที่ ๒ ตำบล 
ทุ่งควายกิน อำเภอแกลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๖ ตำบลนํ้าเป็น อำเภอเขาขะเมา จังหวัดระยอง 
โดยการขุดรื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 
ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๖๖ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า ๓,๓๙๖ 
ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง และวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.(มอก.) ขนาด 0  ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รวม ๑๒ 

ท่อน (ตามแบบ อบจ.รย.)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี
๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาขีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุซ่ือไว้ในบัญขีรายข่ือผู้ท้ิงงานของทางราขการ 

และไต้แจ้งเวียนซื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ไต้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ 
ของทางราขการ

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย 

อื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูล 
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม 

ขอ ๑.๘
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม 

ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาไต้มีคำสั่งให้สละสิทธิ๋และความคุ้มกันเข่นว่า น้ัน
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ 

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- โครงการท่ี ๑ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๘๐,๐๐๐.-บาท
- โครงการท่ี ๒ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๐๐,๐๐๐.-บาท

และเป็น...



-๒-

และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราซการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
บริหารราขการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกซนท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เฃ่ือถือ

๖. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรือ 

แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งไต้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย 

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( 6-6(^6โกกา6ก* ?โ๐(ะนโ6๓6ก* : 6-6? ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ 
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาท่ีไต้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ซนะการประกวดราคาและหากมีการทำสัญญา 

กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและย่ืนต่อกรมสรรพากร และต้องรับ 
จ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทอาจรับ 
จ่ายเป็นเงินสดก็ไต้ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ซ. เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงรายการรับจ่ายของ 
โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕:๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม 
พ.ศ.๒๕:๕๔ และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล 
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันท่ี ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่™™วิ.™0วิ?.วิ.™™?....ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา
๑๐.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และกำหนดรับฟ้งคำซื้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 
..............-..............  เวลา....... -.........น. เป็นต้นไป

กำหนดย่ืนเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี..™.™วิ?.วิ?.วิ...™.™.............
- โครงการท่ี ๑ ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น.
- โครงการท่ี ๒ ต้ังแต่เวลา ๑๑.0๐-๑๑.๓๐ น.
และเปีดซองเอกสารในวันเดียวกัน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ข้ัน ๘ 

และประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิไต้รับการคัดเลือกให้เข้า เสนอราคาในวันท่ี..™..™™วิ??...™™.เวลา ๑๕.๐๐ น. 
และกำหนดประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี....^..?วิ?.วิ.??...1?.ข้̂ ?...........

- โครงการท่ี ๑ ตั้งแต่เวลา......วิ?.™?.......น. ถึงเวลา...... วิ.?.:.™.........น.
- โครงการท่ี ๒ ตั้งแต่เวลา......วิ.?.:.̂ .?....... น. ถึงเวลา...... .วิ.วิ.:.วิ?........น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- โครงการท่ี ๑,๒ ในราคาขุดละ ๕๐๐.-บาท
ไต้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ข้ัน ๑ ระหว่างวันท่ี...วิ??..วิ.?.?.0วิ?.3ไ...1ว ิ^ ๐ 

ถึงวันท ี่....1วิ?™.?.วิ.?.วิ?™™.™หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘ -๖๑๗๔๓๐ ต่อ ๑๐๑ ในวัน และ 
เวลาราซการ หรือตรวจสอบข้อมูลท่ีเว็บไซต์ ผผท/.3[วโ๐(ะนโ6 ๓ 6กบ50.1เา ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันท่ี กรกฎาคม ใซ่ึ *1. ๒๕๖๐

(นายกิตติ เกิยรตั้นนต| )
รองนายค3ง ุ^ ^ ^ ^ ^ ^

พ ยกองค์ก™!หาร* ฬ ; ; ^ 3;



เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.....โ.?:?../๒๕๖๐
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ โครงการ 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ลงวันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “หน่วยการบริหารราซการส่วนท้องถิ่น”

มีความประสงค์จะประมูลจ้าง จำนวน ๒ โครงการ ดังน้ี
๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสองพี่น้อง-ห้วยยาง หมู่ที่ ๗ ตำบล 

สองสลึง ม ีความคาบเกี่ยวต่อเน ื่องก ับ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จ ังหว ัดระยอง ข ่วง ท่ี ๑ 
โดยการขุดร้ือผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุกหนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
๖ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ไม่มี 
ไหล่ทาง ช่วงท่ี ๒ โดยการขุดรื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐๔ 
ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)

๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขุมนุมสูง-หนองหว้า หมู่ที่ ๒ ตำบล 
ทุ่งควายกิน อำเภอแกลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๖ ตำบลนํ้าเป็น อำเภอเขาขะเมา จังหวัดระยอง 
โดยการขุดรื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 
ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า ๓,๓๙๖ 
ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง และวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.(มอก.) ขนาด ๏  ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รวม ๑๒ 

ท่อน (ตามแบบ อบจ.รย.)
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด

ดังต่อไปน้ี
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา (ให้แนบในวันย่ืนเอกสารประมูลจ้าง)
๑.๔ หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๕ แบบสัญญาจ้าง 
๑.๖ แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(๑) หลักประกันซอง 
(๒) หลักประกันสัญญา 

๑.๗ สูตรการปรับราคา (สูตรค่า 10 
๑.๘ บทนิยาม

(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยซน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๑.๙ แบบ,บัญชีเอกสาร
(๑) บัญซีเอกสารส่วนท่ี ๑

(๒) บัญซี...



(๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒
ฯลฯ

อิเล็กทรอนิกส์

๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๒.๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ม ีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบน

๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานของทาง 

ราซการและไต้แจ้งเวียนซื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ไต้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราขการ

๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอ 
ราคารายอ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ 
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ ๑.๘

๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ไต้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ 

ไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาไต้มีคำส่ังให้สละสิทธ๋ิและความคุ้มกันเข่นว่า น้ัน
๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ 

งานท่ีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า
- โครงการท่ี ๑ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๘๐,๐๐๐.-บาท
- โครงการท่ี ๒ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๐๐,๐๐๐.-บาท

และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราขการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราขการส่วน 
ห้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกซนท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เซ่ือถือ

๒.๖ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่โนฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย 

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบล้วนในสาระสำคัญ
๒.๗ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งไต้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (6 -6 ^6 โท๓ รก* ?โ๐รนโ6๓6ก* ะ 6-6?) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ไต้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ซนะการประกวดราคาและหากมีการทำสัญญา 
กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และต้อง 
รับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทอาจ 
รับจ่ายเป็นเงินสดก็ไต้ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ข. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงรายการรับจ่ายของ 
โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕:๔ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล 
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันท่ี ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซ่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัด...



-๓-

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายซ่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(๒)ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใซ่นิติ 

บุคคลให้ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประขาซนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) 
สำเนาบัตรประจำตัวประซาขนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะ 
เป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประซาขนของผู้ร่วมค้า และในกรณี 
ที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใซ่สัญซาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใด 
เป็นนิติบุคคลให้ย่ืนเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑)

(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิซย์, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรอง

สำเนาถูกต้อง
(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไต้ย่ืนตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารตังต่อไปนี้
(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง 

ลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปีดอากรแสตมบีตามกฎหมายใบกรณีที่ผู้ประสงจะ 

เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน
(๓) หลักประกันซอง ตามข้อ ๔
(๔) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(๔) บัญชีรายการก่อสร้างแสดงปริมาณวัสดุฯ และแรงงาน (หรือใบแจ้ง

ปริมาณงาบ)
(๖) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(๗) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไต้ย่ืนตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้าง 

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มี 
เง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือซื่อของผู้ประสงค์จะเสนอ 
ราคาให้ซัดเจน

๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคา 

สุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดขอบราคาที่ 
ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีไต้

๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้าง 
ให้แล้วเสร็จไม่เกิน..(ตามรายละเอียดแนบท้าย)..วัน นับถัดจากวับลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือ 
แจ้งจากหน่วยการบริหาร-ราซการส่วนท้องถ่ิน ให้เร่ิมทำงาน

๔.๔ ก่อนย่ืน...



๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร 
ตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างทั้งหมด เสียก่อนที่จะ 

ตกลงย่ืนข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

จ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการดำเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ เอกสาร
ประม ูลจ ้างตามเอกสารประม ูลจ ้างด ้วยระบบอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ เลขที่.................ใ?.?./๒ ๔ ๖ ๐ ” ยื่นต่อ
คณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่................................................

- โครงการท่ี ๑ ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น.
- โครงการท่ี ๒ ต้ังแต่เวลา ๑๑.๐๐-๑๑.๓๐ น.

ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ข้ัน ๘ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติม 
โดยเด็ดขาด

คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอ 

ราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มืผลประโยซน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือ 
เป็นผู้มืผลประโยขน้ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 
๑.๘ (๑) ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ 
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
หรือวิธีอื่นใดท่ีมืหสักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลก่อนหรือในขณะที่มืการเสนอราคาด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มืผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มืสิทธิเสนอราคา กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน 
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายซื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มืสิทธิเสนอ 
ราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มืสิทธิเสนอราคา และหน่วยการบริหารราซการส่วนท้องถิ่น จะพิจารณาลงโทษ 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือ ผู้มืสิทธิเสนอราคาตังกล่าวเป็นผู้ท้ังงาน

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องด้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

ที่มืผลประโยซน้ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มืผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็น 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่ง 
ตังกล่าวต่อผู้ว่าราซการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดำเนินการประมูลการ 
วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นท่ีสุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลว่า กระบวนการเสนอราคาประมูลจ้างด้วย 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ 
คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ 
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเม่ือแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอน 
ที่ค ้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ย ังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคาแต่ต้องสิ้นสุด 
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการดำเนินการประมูลเห็นว่ากระบวนการเสนอ 
ราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการดำเนินการประมูลจะสั่งยกเลิก 
กระบวนการการเสนอราคา และกำหนดวัน เวลาและสถานที่เพื่อเริ่มด้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดย 
จะแจ้งให้ผู้มืสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ ในสถานท่ีน้ันทราบ

คณะกรรมการ...



คณะกรรมการดำเนินการประมูลสงวนสิทธในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ระหว่างการ 
ประกวดราคาฯ เพ่ือให้การประมูลๆ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ตังน้ี 
(๑) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามวัน เวลา สถานท่ี ท่ีทางราชการกำหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะไต้รับเลขประจำตัว 
(บรอโ เอ) และรหัสผ่าน (I3ลรรผ๐โป) เม่ือผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เง่ือนไข และข้อเสนอทางต้านเทคนิคแล้ว

(๒) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังลือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วย 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีไต้ย่ืนมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค

(๓) ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ 
ราคากลางโครงการท่ี ๑ เป็นเงิน ๑,๘๙๘,๐๐๐.-บาทโครงการที่ ๒ เป็นเงิน ๒,๕๕๕,0๐0-'บาท

(๔) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว

(๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง 106 เผ เข้าสู่ระบบ
(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ี 106 เผ แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคา 

ที่เสนอในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ํากว่าราคาเร่ิมต้นในการประมูล และจะต้องเสนอ 
ลดราคาข้ันต่ํา ([ฬเกเกานกา 8!ช)

- โครงการที่ ๑ ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓,๐๐๐.-บาท จากราคาเริ่มต้นในการ 
ประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไปต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.-บาท จากราคา 
คร้ังสุดท้ายท่ีเสนอลดแล้ว

- โครงการที่ ๒ ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๔,๐๐๐.-บาท จากราคาเริ่มต้นในการ 
ประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไปต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.-บาท จากราคา 

คร้ังสุดท้ายท่ีเสนอลดแล้ว
(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว 

จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาท่ียืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ไต้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดขอบค่าใช้จ่าย 

ในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง 
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

(๙) ร ูปแบบการประม ูล  ใช ้ประม ูลแบบป ีดราคา (รลลเลป 81ช /\น(ะบอก) 
ระยะเวลาในการประมูล ๓๐ นาที ไม่มีต่อเวลาก่อนหมดระยะเวลาการประมูล ๔ นาที ระบบจะไม่แสดง 
สถานะของผู้ต้า (ซ่อนสัญลักษณ์ต้อน)

(๑๐) ผู้ต้าท่ีไต้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทำสัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ระยอง จะยืดหลักประกันซองของผู้ค้าในอัตราร้อยละ ๔ ของราคาที่จัดหา เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ จะยืด 
หลักประกันซองในอัตราร้อยละ ๒.๔ ของราคาท่ีจัดหา

- ผู้ค้าท่ีย่ืนเอกสารปลอม
- ผู้ต้าท่ีเสนอราคาผิด เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัยหรือโทรคัพทํไปยังหมายเลขที่ 

ตลาดกลางกำหนด เพื่อแจ้งความประสงค์และระบุราคาที่จะเสนอแล้วส่งแบบฟอร์มยืนยันการประมูลผ่านโทรสาร

- ผู้ค้าที่มีพฤติการณ์สมยอมราคา หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม

- ๔ -

-ผู้ค้าท่ี...



- ผู้ค้าท่ีไม่ 100 เผ เข้าสู่ระบบในระยะเวลาการประมูล เว้นแต่จะเป็นเหตุ 

สุดวิสัยและได้แจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการประมูลหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาประมูล
- ผู้ค้าท่ี 100 เผ แล้วไม่เสนอราคา หรือเสนอราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคา 

เร่ิมด้นการประมูลหรือเสนอลดราคาข้ันต้ัาแต'ละครั้งไม่เป็นไปตามท่ีกำหนดในประกาศ
- ผู้ค้าท่ีไม่ยืนยันราคาสุดท้ายซ่ีงด้องตรงกับราคาประมูลครั้งสุดท้าย

(๑๑) ผู้ค้าท่ีได้รับการคัดเลือกให้ไปทำสัญญา แต่ไม่ไปทำสัญญา จะต้องรับผิดซอบ 

ค่าเสียหาย เซ่น ค่าซ้ือ หรือค่าจ้างท่ีสูงข้ึนจากผู้ค่ารายอ่ืนและในกรณีน้ีให้ยกเลิกการประมูล
ทั้งนี้ กรณีมีผู้ค้าผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว โดยปกติให้เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารเพื่อ 

ยกเลิกการประมูลในครั้งนั้น แต่หากคณะกรรมการดำเนินการประมูลเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการ 
ต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประมูล ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการประมูลต่อรองราคากับผู้ค้ารายนั้นแล้วเสนอ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารพิจารณา

๕. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค 

จำนวน..(ตามรายละเอียดแนบท้าย)..โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการคํ้าประกันตั้งแต่วันยื่นซอง 
ข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใข้อย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปน้ี

๕:.๑ เงินสด
๕:.๒ เซ็คท่ีธนาคารส่ังจ่ายให้แก่หน่วยการบริหารราซการส่วนท้องถ่ิน โดยเป็นเซ็คลงวันท่ี 

ท่ีย่ืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ
๕:.๓ หนังลือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๖(๑)
๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ 

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซ่ึงได้แจ้งเวียนซ่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะคืนให้ผู้ประสงค์ 

จะเสนอราคาหรือผู้คํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับกัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องด้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ 
ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อ 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พันจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน 

การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบล้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอ 
ราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร 
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็น 
ประโยชน์ต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินเท่าน้ัน

๖.๓ หน่วยการ...



-๗-

๖.๓ หน่วยการบริหารราซการส่วนท้องถิ่น สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะ 

เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปน้ี
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู้รับเอกสารการประมูลจ้าง 

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยการ 
บริหารราขการส่วนท้องถิ่น

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไข ที่กำหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน

๖.๔ ในการตัดส ินการประมูลจ ้างด ้วยระบบอิเล ็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา 
คณะกรรมการดำเนินการประมูล หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ขี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ หน่วยการบริหาร 
ราชการส่วนท้องถิ่น มีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม 
หรือไม่ถูกต้อง

๖.๕ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคา 
หนึ่ง ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะ 
รายการหน่ึงรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ 
สุดแต่จะพิจารณา ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของหน่วยการบริหาร 
ราชการส่วนท้องถิ่น เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย 
ใดๆ มิได้ รวมทั้งหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับการดัดเลือก 
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เข่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือ 
ใข้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นด้น

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่า 
ไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการดำเนินการประมูลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 
จะให้ผู้มีสิทธิ เสนอราคารายน้ัน ข้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เช่ือได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดำเนินงาน 
ตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากดำขี้แจงไม่เป็นที่รับพิงได้ หน่วยการบริหาร 
ราชการส่วนท้องถ่ิน มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายน้ัน

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการดัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอ 
ราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๗ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจที่จะดัดรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาราย 
น้ันเป็นผู้ท้ิงงาน

๗. การทำสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบ 

สัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๕ กับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ภายใน.... ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง

และจะต้อง...



และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ไต้ให้หน่วยการบริหารราซการส่วนท้องถ่ินยึดถือไวในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึง 
อย่างใดดังต่อไปน้ี

๗.๑ เงินสด
๗.๒ เข็คท่ีธนาคารส่ังจ่ายให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน โดยเป็นเช็คลงวันที่ 

ท่ีทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราขการ
๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุ

ในข้อ ๑.๖ (๒)
๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ไต้รับอนุญาตให้ 

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ 
ไทยซ่ึงไต้แจ้งข่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุใน 

ข้อ ๑.๖ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑ ๕ วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพันจาก 

ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็นงวด 

(ตามรายละเอียดแบบท้าย) ดังนี้
งวดท่ี ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ............... -...............ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างไต้

ปฏิบัติงาน.......................................................................................-.....................................................
ให้แล้วเสร็จภายใน.......-......... วัน

งวดท่ี ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.............. -................ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างไต้
ปฏิบัติงาน...................................................................................... -....................................................
ให้แล้วเสร็จภายใน........-....... วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ...........-...................ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้าง
ไต้ปฏิบัติงานท้ังหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้าง

ตามสัญญาต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ฃนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไต้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำ 

สัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น 
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า..๒..ปี...-..เดือน นับถัดจากวันท่ีหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ไต้รับมอบงาน 
โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การไต้ดืดังเดิมภายใน...๗...วัน นับถัดจากวันที่ ไต้รับแจ้งความ 
ชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ...



๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างคร้ังน้ี ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ 

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ “ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง” มีเงินรายรับจากงบประมาณ 
ประจำปีเพียงพอแล้วเท่านั้น งบประมาณของงานก่อสร้างงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ครั้งนี้ โครงการที่ ๑ เป็นเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทล้วน)โครงการที่ ๒ เป็นเงิน 
๒,๒๕๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านสองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) ราคากลางโครงการท่ี ๑ เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๘๙๘,๐๐๐.-บาท 
(หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โครงการที่ ๒ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๕๕,๐๐๐.-บาท (สองล้าน- 
ห้าแสนห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)

๑๑.๒ เมื่อหน่วยการบริหารราขการส่วนท้องถิ่นได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด 
ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ล้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือ 
นำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มี 
เรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนดผู้มีสิทธิ 
เสนอราคา ซ่ึงเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิขยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อหน่วยการบริหาร 
ราขการส่วนท้องถิ่น เจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่ 
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยการบริหารราขการส่วนท้องถ่ินเจ้าท่าให้ 
บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใข่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็น 

ของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน
(๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการพาณีขยนาวี
๑๑.๓ ผ ู้ประสงค ์จะเสนอราคาซ ึ่งได ้ย ื่นเอกสารประกวดราคาด ้วยว ิธ ีการทาง 

อิเล็กทรอนิกส์ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาๆ มิได้ และเมื่อ 
ได้รับการดัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไข 
ท่ีกำหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะน้ัน หน่วยการบริหารราขการส่วนท้องถิ่นจะริบหลักประกันซอง 
จำนวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ขดใข้ความเสียหายอื่น (ล้ามี) รวมท้ัง 
อาจพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งหน่วยการบริหารราขการส่วนท้องถิ่น ได้ดัดเลือกแล้วไม่ไป 
ท่าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราขการกำหนดดังระบุไว้ไนข้อ ๗ หน่วยการบริหารราขการส่วน 
ท้องถิ่น จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้อง 
ให้ขดใข้ความเสียหายอ่ืน (ล้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงาน ตามระเบียบของทางราซการ

๑๑.๕ หน่วยการบริหารราซการส่วนท้องถิ่น สงวนสิทธี้ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือ 
ข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๗ จะนำมาใข้ในกรณี 

ที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มข้ึน โดยวิธีการต่อไปน้ี

การขอเพิม...



การขอเพ่ิมค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาระบุในข้อ ๑.๗ นี้ ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือ 
เรียกร้องกับผู้ว่าจ้างภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันท่ีผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดน้ีไปแล้ว 
ผู้รับจ้างไม่มีสืทธิ๋ที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างไต้อีกต่อไป และกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียก 
เงินคืนจากผู้รับจ้างท่ีเป็นคู่สัญญา ผู้รับจ้างต้องรีบมาติดต่อและยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักค่างานของงวดต่อไป หรือ 

หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี โดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบ (ตามเงื่อนไข 
หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณท่ีใข้กับสัญญาแบบปรับราคาใต้)

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า 10 จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามท่ีกำหนด 
ไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไต้ขยายออกไป โดยจะใข้สูตรของ 
ทางราชการท้ไต้ระบุไว้ในข้อ ๑.๗

๑๓. มาตรฐาน!เมือช่าง
เมื่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ใต้ดัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็น 

ผู้รับจ้างและไต้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศน้ีแล้ว ผู้มีสืทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฎินัติงาน
ก่อสร้างดังกล่าวผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีและใข้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน!]มือช่างจาก........ -..................
หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวซ. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับ
ราชการไต้ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ -........ของแต่ละสาขาช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง
ดังต่อไปน้ี

๑๓.๑.......... .................วิศวกรรมโยธา............................................................
๑๓.๒.............................................. -..................................................................

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับัจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายแล: 
ยเคร่งครัด

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่า

ระเบียบใต้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
5? 0 ”' 0  \

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

-

(ลงข่ือ)................
(นางสุปราณี ใวมงคุณ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
......... .^ ../กรกฎาคม/๒๔๖๐



รายละเอียดแนบท้ายเอกสารประมูลจ้าง เลขท่ี 9๕9/ ๒๕๖๐ ลงวันที่ . ๑๗ กรกฎาคม ๒๔๖๐

๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสองพี่น้อง-ห้วยยาง หมู่ที่ ๗ ตำบล 
สองสลึง ม ีความคาบเกี่ยวต่อเน ื่องก ับ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จ ังหว ัดระยอง ช ่วงท ี่ ๑ 
โดยการขุดร้ือผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุกหนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
๖ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ไม่มี 
ไหล่ทาง ช่วงที่ ๒ โดยการขุดรื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐๔ 
ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.รย.) เป็นเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐.-บาท ราคากลาง เป็นเงิน ๑,๘๙๘,๐๐๐.-บาท 
ระยะเวลาก ่อสร ้าง ๖๐ วัน ราคาเริ่มต้นที่ ๑,๘๙๘,๐๐๐.-บาท ค ่าบริการตลาดกลาง ๖ ,๐๐๐.-บาท 
หลักประกันซอง เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐.-บาท

งวดท่ี ๑ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างไต้ปฏิบัติงานขุดร้ือผิวจราจรเดิม 
พร้อมขนทิ้ง, งานเกรดบดอัดแน่นพื้นทางเดิมทิ้งหมดแล้วเสร็จ, งานลงหินคลุกพร้อมเกรดบดอัดแน่นทิ้งหมด 
แล้วเสร็จ, งานลงทรายรองพ้ืนทาง, งานประกอบไม้แบบพร้อมเหล็กเสริมรอยต่อ, งานวางเหล็กตะแกรงและ 

เทคอนกรีตถนนตามแบบแปลนได้พ้ืนท่ีจำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๒ ตารางเมตร แล้วเสร็จ พร้อมบ่มผิวคอนกรีตถนน 
ค.ส.ล. และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเริ่ม

สัญญาจ้าง
งวดสุดท้าย ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานลงทรายรอง 

พื้นทางในส่วนที่เหลือทิ้งหมดแล้วเสร็จ, งานประกอบไม้แบบพร้อมเหล็กเสริมรอยต่อในส่วนที่เหลือทิ้งหมด 
แล้วเสร็จ, งานวางเหล็กตะแกรงและเทคอนกรีตถนนในส่วนที่เหลือทิ้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมบ่มผิวคอนกรีตถนน 
ค.ส.ล., งานอุดรอยต่อถนน ค.ส.ล., งานติดต้ังป็ายโครงการ แบบ ก. จำนวน ๒ ขุด ตามแบบแปลนแล้วเสร็จ 
และงานอื่น ๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จทิ้งหมด และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจ 
รับงานเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๖๐ วัน นับแต่เร่ิมสัญญา

๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขุมนุมสูง-หนองหว้า หมู่ที่ ๒ ตำบล 
ทุ่งควายกิน อำเภอแกลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๖ ตำบลนํ้าเป็น อำเภอเขาซะเมา จังหวัดระยอง 
โดยการขุดรื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 
ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๖๖ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า ๓,๓๙๖ 
ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง และวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.(มอก.) ขนาด 0  ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รวม ๑๒ 
ท่อน (ตามแบบ อบจ.รย.) เป็นเงิน ๒,๒๔๐,๐๐๐.-บาท ราคากลาง เป็นเงิน ๒,๔๔๔,๐๐๐.-บาท ระยะเวลา 
ก่อสร้าง ๙๐ วัน ราคาเริ่มต้น ๒,๔๔๔,๐๐๐.-บาท ค่าบริการตลาดกลาง ร้อยละ ๐.๔๐ แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐.-บาท 
หลักประกันซอง เป็นเงิน ๑๑๒,๔๐๐.-บาท

งวดท่ี ๑ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานขุดรื้อผิวจราจร 
เดิมพร้อมขนท้ิง, งานเกรดบดอัดแน่นพื้นทางเดิมทิ้งหมดแล้วเสร็จ, งานวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. (มอก.) ขนาด
0  ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน, งานลงหินคลุกพร้อมเกรดบดอัดแน่นทิ้งหมดแล้วเสร็จ, งานลงทรายรอง 
พื้นทาง, งานประกอบไม้แบบพร้อมเหล็กเสริมรอยต่อ, งานวางเหล็กตะแกรงและเทคอนกรีตถนนตามแบบ
แปลนได้พื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๖๙๘ ตารางเมตร แล้วเสร็จ, พร้อมบ่มผิวคอนกรีตถนน ค.ส.ล. และ 
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ท่าการตรวจรับงานเป็นท่ีเรียบร้อย ภายใน ๔๔ วัน นับแต่วันเร่ิมสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย.

•V*ฬV



งวดสุดท้าย ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานลงทรายรองพ้ืนทาง 

ในส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานประกอบไม้แบบพร้อมเหล็กเสริมรอยต่อในส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ, 
งานวางเหล็กตะแกรงและเทคอนกรีตถนนในส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมบ่มผิวคอนกรีตถนน ค.ส.ล., 
งานอุดรอยต่อถนน ค.ส.ล., งานก่อสร้างกำแพงปากท่อ ค.ส.ล., งานติดต้ัง (วันลโป โล!ป งานตีเส้นจราจร, งาน 
ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร, งานติดต้ังป้ายโครงการ แบบ ก. จำนวน ๒ ขุด ตามแบบแปลนแล้วเสร็จ และงานอื่นๆ 
ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ใด้ทำการตรวจรับงาน 
เป็นท่ีเรียบร้อย ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันเร่ิมสัญญาจ้าง

-๒-



1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงาบจ้างก่อสร้าง

1. ซ่ือโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสองพ่ีน้อง - ห้วยยาง
หมู่ที่ 7 ตำบลสองสลึง มีความคาบเก่ียวต่อเนื่องกับ หมู่ท่ี 3 ตำบลห้วยยาง 
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

- ปีงบประมาณ 2560 แผนงานเคหะและขุมซน (00242)
งานไฟฟ้าถนน ข้อ 82

- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,700,000 บาท

3. ลักษณะงาน 
โดยสังเขป ช่วงท่ี 1 โดยการขุดร้ือผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร 

พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง
ช่วงท่ี 2 โดยการขุดร้ือผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร 
พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 134 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า 804 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)

4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันท่ี 19 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 1,898,000 บาท

5. บัญขีประมาณการราคากลาง ประมาณการตามมติ ครม. ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2555 
ประเภท งานก่อสร้างทาง โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4) จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5) จำนวน 1 แผ่น
5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง (ปร.6) จำนวน 1 แผ่น

6. รายซ่ือคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1 นายประเสริฐ เกตุปาน

6.2 นายคมลัน ค0าไธสง
6.3 นายชินโขติ คำประไพ
6.4 นายถกลขัย สุนทรเวซพงษ์

นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ 
นายช่างโยธาซ0านาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง 
วิศวกรโยธาปฏิบ้ติการ กรรมการกำหนดราคากลาง
วิศวกรโยธาปฏิบติการ กรรมการกำหนดราคากลาง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ซ่ือโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมนุมสูง - หนองหว้า

หมู่ท่ี 2 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง มีความคาบเก่ียวต่อเนื่องกับ หมู่ท่ี 6 
ตำบลน้ําเป็น อำเภอเขาฃะเมา จังหวัดระยอง

- ปีงบประมาณ 2560 แผนงานเคหะและชุมซน (00242)
งานไฟฟ้าถนน ข้อ 85

- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,250,000 บาท

3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยการชุดร้ือผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร พร้อมก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 566 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า 3,396 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล1ทาง และวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.(มอก.) ขนาด 0 0.60 เมตร 
จำนวน 1 แห่ง รวม 12 ท่อน (ตามแบบ อบจ.รย.)

4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันท่ี 19 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 2,555,000 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง ประมาณการตามมติ ครม. ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2555 
ประเภท งานก่อสร้างทาง โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4) จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5) จำนวน 1 แผ่น
5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง (ปร.6) จำนวน 1 แผ่น

6. รายซ่ือคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1 นายประเสริฐ เกตุปาน

6.2 นายคมลัน คำไธสง
6.3 นายชีนโขติ คำประไพ
6.4 นายถกลขัย สุนทรเวขพงษ์

นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ 
นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการกำหนดราคากลาง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการกำหนดราคากลาง
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เงจนไ! ห*ถเกณ'ด ประเภทงานกอ่*รำง ^ ดรแ*ะวธ๊การคำนวณทีใ่กกับักญัญาแบบ!]ร!ํ] 

ราคาได

ก. เงอนไชและหกักเกณํๆ?

1. กัญญาแบ!ฟรํบราคาใด^หใซ้ก่'บงานก,ธสร้างทกไ เระเภท—รวม&!งานป&ท^ 

และจ่อมแซมซงเปีกจ่ายค่างานในกักษณะหมวดค่าค}ภณๆา ท่ีดํนและ!(งก'**รำง หมวดเงนชุดหนุน 

และหมวดรายจ่ายอ่ึนท่ีเป็กจ่ายในกักษณะค่าท่ีดํนแดะด้ังก่ธดรำง ท่ีอ^นเง่ือนใซแดะ:หกักเกณ'กั
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ดามท่ีใกักำหนดน

2. กัญญาแบบปร้บราคาใดน้ืให้ใซท้ังในกรณเพ่ิมหรีอดดค่างานจากค่างานเดํมคาม 

กัญญา พ่ึจคํซนราคาซ่ึงกัดทำร้ืน^ยกระทรวงท-าณํรกั- มการฟ*ยนแป*ง*งรืน้,ฟอ้ดดู!เงจาิก]ิ[ดม" 

ขณะฌ่ึจวํนเปิดซองประกวดราคา ด่าหรํบกรณท่ีจ่เดจ่างโดยวํธอ่ึน ให้ใซวันเปิดซองราคาแทน

3. การน่ากัญญาแบบปรมราคา1ไห้ไ:ปใซ'น้ัน ผู้ว่าจ่างดองแจ่งแดะประกาศให้ 

ผู้รบจ่างทราบ เใ)น ในประกาศประกวดฑคาฯ แดะห้องระบุในกัญญาจ่างห้วยว่างานจ่าง'เหมาน้ัน ๆ 

จะใจ่กัญญาแบบปร้บราคาใด หรอมท้ังกำหนดประเภทซองงานก่อด!กง ชุดรแดะวัธการคำนวณุท่ีให้ 

มการปรํบเพ่ิมหรีอดดค่างานใวั1ห้ซดเจน

ในกรณท่ีมงานก่อดร้างหดายประ๓ ทในงานจ่างคฑวเดยวกัน จะดองแยกประเภท 

งานก่อดร้างแด่ดะประเภทให้วัดเจนดามกักษณะซองงานก่อดรำงน้ัน ๆ แดะให้ดอดคกัองกับชุดรท่ี 

กำหนด1ใวั

4. การซอเงนเพ่ิมค่างานกอิดร้างดามกัญญาแบบปร้บราคาใกัน้ื เป็นหนาท่ีซอง

ผู้:บจ่างท่ีจะห้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับด้ังแด่วันท่ีผู้ร้บจ่างใกัด่งมอบงานงวดชุดห้าย 

หากทนกำหนดน้ัผแดว ผู้ร้ปจ่างใม่มกัทธํท่ีจะเรียกร้องเงํนเพ่ิมค่างานก่อดร้างจากผู้ว่าจ่างให้อก

ด่อใป แลฺะในกรณท่ีผู้ว่าจ่างจะดองเรียกเงํนคนจากผู้ร้บจ่าง ให้ผู้ว่าจ่างท่ีเปินชุ่กัญญารีบเรียกเงํนคํน 

จากผู้:บจ่างโดยเร้ว หรอ1โห้,หกค่างาน1ซองงวดด่อใ'ป หรีอให้กักเงนจากหกักประกันกัญญา แลวแด่

โไฑนิ

5. การทจารณาคำนวณเงนเพ่ิมหรีอดด และการจ่ายเงนเพ่ิมหรีอเรียกเงนคนจากผู้

ร้ชจ่างดามเง่ึอนใซซองกัญญาแบบปรํบราคาใกัดอิงใดรบกิารฅฑจดอบแดะเหนชอบจากด่านักงบ 

ประมาณและให้กอการทํจารณาวํนัจวัยซองด่านักงบประมาณเป็นท่ีด้ันชุด

จ-
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ฃ. ประเภทงานกซ่สราังแสะสตูรทีไ่คก้บัสญํญาแบบปรบัราคาไค ้

ไนการทํจารณาเพ่ิมหรีอส่คราคาค่างานค้างเหมาก่อส?างไห้คำนวณตามสูตรค้งน้ี

? ะะ (?ว) * (เ0

ก่าหนคไห้ ?  -  ราคาค่างานค่อหน่วอห่รอราคาค่างานเปน็งาคที่̂ (องคา้ธไห^รบคา้ง

?0  -  ราคาค่างานต่อหน่วยท่ีผูรับค้างประยูสไค้ หรอราคาค่างานเป็นงวคร่ึงระบุ 

ไค้ในค้ญญาแค้วแต่กรณ -

X ะ  680^1^710^1 โ/*0708 ท่ีหกค้วย 40/*) เม่ึอค้องเพ่ิมค่างานหรอบวกเพ่ิม 

4% เม่ึอตองเรียกค่างานคืน

6ร0^1^710ผ โ/\0708 X หาไค้จากสูตร ร่ึงแบ่งตามประ๓ ทแสะสกษณะงานค้งน้ี

หมวดท 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายกง ค้วอาคาร เข่น ท่ีฑ่าการ โรงเรียน โรงทยาบาส หอพ้ก ท่ีฟกอาค้ย ' 

หอประจุม ซํ'ฌจนทร์ ยํมเนเขยม สระว่ายน้ํา โรงอาหาร คสงฟ'สสู โรงงาน ฑั ้ เป็นตน แสะไห 

หมายความรวมกง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบกงสายเมนจำหน่าย แต่ไม,รวมกงหม้อแปสงแสะระบบ 

ไฟฟ้าภายไนบรีเวณ

1.2 ประปาของอาคารบรรจบกงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมกงระบบประปาภายใน

บรีเวณ

1.3 ระบบท่อหรีอระบบสายต่าง ๅ ท่ีตํคหรีอฝ็งอบุ่ในต่วนของอาคาร เข่น ท่อป?บ 

อากาศ ท่อกำข สายไฟฟ้าสำหรับเคร่ึองปรับอากาศ สายส่อฟ้า ฯสฯ

1.4 ทางระบายน้ําของอาคารจนกงทางระบายน้ําภายนอก

1.5 ต่วนประกอบท่ีจำเป็นสำหรับอาคาร เอทาะส่วนท่ีตํคกับอาคารโคยฺตองสรางหรอ 

ประกอบท?อมกับการก่อส?างอาคาร แคใม่ฑมกงฬฺร่ึองจกรหรีอเคร่ึธงม้อกสท่ีนำมาประกอบหรือ

-  ตคต้ัง เข่น สํฟท เคร่ึองคอมทํวเตอรั เคร่ึองสูบน้ํา เคร่ึองปรัชอากาศ ทติสม ฯสฯ

ไค้สูตร

1.6 ทางเค้ารอบอาคาร ตนถม คํนค้ก ห่างจากอาคารโตฃรอบไม่๓น 3 เมตร

& ะ 0.25 + 0.15 ใไ/10 + 0.10 0/00 + 0.40 *41/̂ 0 + 0.10 รไ/ร๐
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หมวดท 2ี งานคน

2.1 งานคน หมายถง การชุดคัน การคักคัน การบดอัดคัน การชุดเปิดหนำคัน การ 

เกลยบดอัดคัน การชุด -  ถมบดอัดแน่นเชอน ด®อง คันด่ลอง คันก้ันน้ีา คันทาง ข๋ึงคัองใช่เดร่ึองอักร 

เดร่ึองมอกลปฎํบํตงาน

สำหรบการถมคันให้หมายดวามถงการถมคันหรีอทรายหรีอวลดุ?,น ท่ึมการดวบคม

ดุณสมบํคัของว้สดุนํน และมช่อกำหนดว?การถม รวมท้ังมการบดอัดแน่นโดยใช่เดรองอักร เด?องมอ 

กล เพอ1ไหโดมาดรฐานดาม1ท่ีกำ,หนดไ'![ เช่นเดยวก้บงานก่อลรางถนนหรอเข,อนชลประทาน

ท้ังน้ี ให้รวมถงงานประเภท ธฬธ*ผ*ฬธเอโั, อ (0*7*710ผ, รข88*86,

ร ธ ธ ธ ฺธ * ! * น บ ฒ * ธ * 1 ธ อ บ ่เ อ ธ ^ - - - - - . -  ---------------------- - -

ใช่สุด* *  ะ 0.30 + 0.10แ/เอ + 0.40 ค/ธอ + 0.20ก/ธอ

2.2 งานหนเรยง หมายถง งานหํนชนาดใหญ่นำมาเรียงกันเปินอันให้เปินระเปียบจนไคั 

ดวามหนาท่ีดองการ โดยในช่องว่างระหว่างหนใหญ่จะแชมคัวยหํนย่อยหรอกรวดขนาดด่าง ๆ และ 

ทรายให้เต็มช่องว่าง มการดวบดุมดุณลมบํคัชองกัสดุและมช่อกำหนดวํ?ปฏํบ้คั โดยใช่เดร่ึองอักร 

เด'ร๋ึองมอกล หรอแรงดน และให้หมายดวามรวมถงงานหํนท้ิง งานหํนเรี.ยง ยาแนว หรองานหํนใหญ่ท่ี 

มลักษณะดล็ายดล็งกันเท่ีอการป้องกันการกัดเชาะ'ลังทลายชองลาดดลงและทองลำน้ํา

ใซสุด* *  ะ  0.40 + 0.2011/๒ + 0.20 เด!่/^อ + 0.20 ก/ธอ

2.3 งานเจาะระเป้ดห้น หมายถง งานเจาะระเบดห้นท้ัว ๆ ไป ระยะทางชนย้ายไป-กลับ

ประมาณไม่เกน 2 โาโลเมดร ยกเวนงานเจาะ*ะเปิดชุโมงดํช่ืงคัองใช่เทดนํดอันสุง 

ใช่สุด* *  ะ 0.45 + 0.15 เตอ่ + 0.10 ̂ ฬด0่ + 0.20 ค/ธอ + 0.10 ธ!/ธ0

หมวดท ี3 งานทาง

3.1 งานผวทาง ? *แด่ธ 0 0 *7 ,7 *0 * 00*7, ร ธ *!.00*7

ใช่สุด* *  ะ  0.30 + 0.40 *7*0 + 0.20 ค/ธอ + 0.10 ธ!/ธอ

3.2 งานผํวทาง รบ *ธ*0ธ 7*ธ*7&ด่ธผ7 ร.ธน**V รธ*ธ

— ใช่สดร------ * — ะ - 0.30 + 0.10เด่!/เด่(ว + 0.30 /พ*อ“+ 0.20 ธI/ธ0 + 0.10 ธ!/กว

3.3 งานผํวทาง *ร*แ*17เ0 00ผ0*ธ7ธ, ?คงธ'โ**710ผ *ด*่0*0*เด ่

ใช่สตร *  ะ  0.30 + 0.10เด่!/เด่อ + 0.40 *1/*© + 0.10ธ!/ธอ + 0.10 ก/ธอ

3.4 งานผวถนนดอนกรีดเสรีมเหล็ก หมายถง ผวถนนดอนกรีดท่ีใช่เหล็กเสรีม ช่ืง 

ประกอบคัวยดะแกรงเหล็กเล็นหฺรีอดะแภรงสวดเหล็กกล็าเช่ือมคัด (ผ ธIอธอ ร7ธธI ผ เ*ธ 

ธ * * *10) เหล็กเดอย (0 ๐ ผ ธ I 8 **) เหล็กย้ด (0ธธ0* เด่ธอ 71ธ ธ **) และรอยต่อด่าง ๆ
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(ช01?ง'0 ท้ังน้ื ใา™มายความรวมถงแฝนท้ืนคอนกรีดเสริมเหสํกบริเวณคอสะทาน (8.0. 881065 

*8880*0แ) สํวย

ใสํดูดร '&  ะะ 0.30 + 0.10 เฬอ + 0.35 01/00 + 0.10 ฬ เ / +  0.15 51/80

..— -----3.5 งานท่อระบายน้ําคอนโ{รดเสริมพสํ?นเสะงานปอท้ก หมายกง้- ท่อคอนกรดฟ?น—

เหสํกสำหรบงานระบายน้ํา (8860*57 861^608060 00ผ08676 อ8*1?4*66 8186) งานราง 

ระบา!ณ้ําคอนกรีดเสริมเห®ก งานคาดคอนกรีดเสริมเหสํกรางระบายน้ําแสะบริเวณ®าดคอสะทาน 

รวมท้ังงานบอ่ทกคอบกรีดเสริมเหสํกแสะงาบคอนกรีดเสริมเหสํกส่ีนท่ีม2ปแบบแสะสกํษณะงาน . 

คสำยคสงก้น เสํน งานบ่อพก (ฬฬงแ016) ท่อรอยสายโทรก้ทท่ ท่อ!อยสายไฟฟ้า เป็นสํน 

’ ไรดูดร- X = -0ะ35^0.20+ฅ&-+-0:1501/00-^0.15ฬไ/ฬชา- 0.155*750“

3.6 งานโครงส!กงคอนกรีดเสริมเหสํกแสะงานเร่ึอนก้นดส่ีง หมายกง สะทานคอนก่รด 

เสริมเหสํก โครงสริาง3านรากคอนกริดเสริมเหสํกคอสะทาน (8.0. 86*81ผ6 น?ง!X) ท่อเหส่ียม 

คอบกริคเส'ริมเหสํก (8.0. 80X 0บ1\7687) หอก้กฑ้ํโครงส!างคอนกรีดเสริมเหสุก เข่ือนก้นดส่ีง 

คอนกรีดเสริมเหสํก ท่าเท!]บเรีอคอนกรีดเสริมเหสํกแสะส่ีงก่อส!างส่ีนท่ีมสกษณะคสำยคสงก้น 

ใสํสูดร 8 ะ 0.30 +.0.10 เพ + 0.15 01/00 + 0.20 *41/1*0 + 0.25 ร!/รอ

3.7 งาบโครงส!กงเหสํก หมายถืง สะทานเหสํกสำห!บคนเคํมสำมกนบ โครงเหสํก. 

สำห!บดํดท้ังป้ายจราจรรนคแรวนดูง เสาไฟฟ้าแรงดูง เสาริทบุ เสาโทฺรทัคน์ ห่รีองานโครงเหสํกข่ืนท่ี 

มสํภษณะคสำยคสํงก้น แด่ไม่รวมกืงงานคดท้ังเสาโครงเหส็กสายสํงของการไฟฟ้าฝ่ายผสํดแห่ง 

ประเทคไทย

ไสํดูดร 8 ะ 0.25 + 0.10 แ/๒ + 0.05 01/00 + 0.20 ฬเ/ฬ่0 + 0.40 ร!/ร0

หมวดท ี4 งานรสประทาน

4.1 งานอาคารรสประทานไม่รวมบานเหสํก หมายกง อาคารคอนกรีดเสริมเหสํกรนด 

ด่าง ๆ ท่ีก่อส!กงในแนวคสองสํงน้ําหรีอคสองระบายน้ํา เท่ีอควบคุมระสํบแสะห่รอปริมาณน้ํา ไสํแก่ 

ท่อระบายนา น้ําดฺก รางเท สะทานน้ํา ท่อสอด ไรฟอน แสะอาคารรสประทานรนดข่ืน ๆ ท่ีไมํปึบาน 

ระบายเหสํก แด่ไฝรวมกงงาน'อาคารรสประทานรนาดไหญํ เสํน ฝาย ทางระบายนาสํน หรีออาคาร 

รสประทานประกอบชองเข่ือน เป็นสํน

ไสํดูดร *  = 0.40 + 020 เฬ0 + 0.10 01/00 + 0.10 *41/̂ 0 + 0.20 51/30'

4.2 งานอาคารรสประทานรวมบานเหสก หมายกง อาคารคอนกรีดเสริมเหสกํรนดํ^

ดา่งๆทีก่อ่®สำง,ไนแนวคสองสํงา!ทหร่อคสองระบายนาเทีอ่ควบคมุระคนแสะหรีอปริมาณนาไสํแภเ 

ท่อสํงน้ําเรานา ท่อระบายา!ท ประคุระบายน้ํา อาคารสํดน้ํา ท่อสอดแสะอาคารรสประทาน รนค

■ เ^^^
*
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ตา่ง ๅ ท่ึมบานระบายน้ัา แด่ไม่รวมกงงานอาคารรสประทานรนาคใหญ่ เค่น ฝาย ทางระบายน้ัาสัน 

หรีออาคารรสประทานประกอบรองเร้ือน เป็นคน

ใช*ดร X ะ 0.35 + 0.20 11/10 + 0.1001/00 + 0.10 ฬ ! / +  0.25รเ/ร0

เคร๋ํองกร้านแสะโครงยก รวมท้ัง 8บ1* แ5*0 0*76 แสะงานท่อเหลํก 

ใร*้ดร X ะ 0.35 + 0.20เฬ0 + 0.45 01/00

4.4 งานเหสํกเสรีมคอนกรีด แสะ *80808 8*8 หมายกง เหสักฟันท่ีใร้เสรีมในงาน

รองเร้ืธนร้ืงมสัญญวแยกร่ายเฉพวฺะงานเหX0ต่งกต่าวเท่าน้ัน----- ------- - - ------------ - ------ - - -

ใ**ดร X ะะ 0.25 + 0.1511/10 + 0.6051/50

4.5 งานคอนกรดไม่รวมเหสกแสะคอนกรดคาคคลอง หมายกง งานคอนกรดเสรม

เหสักท่ึฟักต่วนของเหสักออกมาแยกคำนวณต่างหากรองงานฝาย ทางระบายน้ําสันหรออาคาร

รสประทานประกอบรองเร้ือนร้ืงมฟัญญาแยกค่ายเอทาะงานคอนกรีดคงกล่าวเท่าน้ัน

ไร*้ดร X ะะ 0.40 + 0.1511/10 + 0.25 01/00 + 0.20*41/1̂ 0

4.6 งานเราะ หมายกง การเราะท?อมท้ังปิงท่อก;รนาด;ในไม่น้อยกว่า 48 มํสลํเมดร

ในร้ันคํน หนยุหรีอหํนท่ีแดกฟัก เท่ึออ้ดอคา5าญ่น แสะใฟ้รวมกงงานค่อมแรมฐานรากอาคาร

รสประทาน ถนนแสะอาคารต่าง ๆ โดยการอคอคท้ัญ่น

ใร*้คร- X ะะ 0.40 + 0.2011/๒ + 0.10141/̂ 0 + 0.2061/60 + 0.1051/60

4.7 งานอคอดน้ั'ญน่ ค่าอคอคน้ัาใเนระเท่ึมหรอสค ใฟ้เอพาะราคาร้เมนด์ท่ึเปล่ียน 

แปสงคามครน้ราคารองรีเมนด ท่ีกระทรวงทาณีรย์สัคทำร้ืน ในเดอนท่ึต่งงานแต่สะงวด กบเดอนท่ึ 

เปดิรองประกวดฑคา

หมวดที ่5 งานระบบสาธารญโ]โภค

4.3 งาบบานระบาย 78*588*0* แสะ 57561 11858 หมายกง บานระบายเหสํก

คอนกรีดแสะเหสัก *808 08  8 *8  รองงานฝาย ทางระบายน้ัาสัน หรีอจาคาฑเส'ประทานประกอบ

--------------- -----5.1.1 ในกรณีท่ีผู้ว่าร้างเป็นผูสัดหาท่อแสะห:อธุปกรณํให

ใร*้ดร *  2 '0.50 + 0.25 11/10 + 0.25 141/140

5.1.2 ในกรณีท่ีผูรีมร้างเป็น^สัดหาท่อ *0  แสะหรอ*ปกรถ!

ใร*้ดร *  ะะ 0.40 + 0.1011/10 + 0.10*41/1*0 + 0.40*01*00

5.1.3 ในกรณีท่ี^รีบร้างเป็นผูสัดหาท่อ แสะหรีอ*ปกรณ์

ใร*้ดร *  = 0.40 + 0.10 11/10 + 0.10 *41/̂ 40 + 0.40 8701/8700

ออ
'&
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ใร่ชุตร

5.2 งานวางท่อเหล็กเหนยวและท่อ แ70ธผรIIV ?017ธ7แ71ธ?งธ 

5.2.1 ในกรณท่ีฟ้ว่าล็างเป็นผูจลหาท่อและหรอชุปก:ณํใฟ้ 

X ะ 0.40 + 0.1011/10 + 0.15 ?4ฒ0 + 0.20 ล/ธ0 + 0.15 โโ/โโ0

------- ----------- 5.̂ ^-ในกรโปีท่ีผรป^เป็นผจลหาท่อเหล็กเหนยวและหรอชุปกรณ์และใฟ้ฑมถง

งาน 78/ฬรน13810?ง 00แอบโโ 

ใเชุตร X ะ  0.40 + 0.10 เนอ + 0.10 ?4น4๐ + 0.10 ธโ/ธ0 + 0.30 6เ?น3เ?0

5.2.3 ในกรณท่ีผูรมล็างเป็น^'ลหาท่อ เ-เ70ธ?งรเไV ?0IVธาา0เไ.องธ และหรอ

& -ะ-0.50 + 0 . 1 0 เ ฅ อ 4 0 +-0.3(7?ธโ/?ธอิ"......

5.3 งานป!บป{งระบบชุโมงต่ต่งน้ําและงาน 3ธ00?ง0*?7 น?งเแ6 

X ะ 0.40 + 0.10 เนอ + 0.15 ธโ/ธ0 + 0.35 01?ฬ31?0

5.4 งาบวางท่อ ?70 ห่มล็วยคอนกรีต

X  ะ 0.30+0.1011/10+0.2001/00+0.05141/^0+0.0551/30+0.30?^โ /?70อ -

5.5 งานวางท่อ?น0กลบทราย 

*  ะ 0.25 + 0.05 เนอ + 0.05 ?4ฬ40 + 0.65 ?70โ/?^00

5.6 งานวางท่อเหล็กอาบห่งกะล็ 

? ะ 0.25 + 0.25 เนอ + 0.50 31?ฬ3เ?0

ประเภทงาบและสตรตอ่ใปนื1้4เฉพาะงานกอ่สรางรองการไฟฟา้ฝา็อผลตแห*่ประเทศไทอ

ชุปกรณ์ 

'ไร่[ชุตฺร

ใ'เถูต ร

ไร่[สตร

ไร่เชุตร

ใเลต:

เห่าน้ัน

5.7 งานก่อล!างระบบลายต่งแรงชุงและลถานเห่ฟ้าปอย

5.7.1 งานตตตัง้เลา โครงเหล็กลายต่งและธุปกรณ์ รวมต้ังงานตตต้ังชุปกรณ์ 

ไห่ฟ้าลถานเห่ฟ้าปอย

ล็าหรบงานตํตต้ัง เลา โครงเหล็กลายต่งและชุปกรณ์ ประกอบฟ้วย 

ลก้ษณะงานตง่นคอ^ธน ?4เผ^?7ผ0?เ0(ยกเร’่น 80บ่?ง0*?7~ 

?0ริาโ). 70ผธ?ร. เแรบ1*70? ร7?1แ6 /เ?งอ 07ธ?แธ*0 0?0ง?ง0 

ผเ?ธ *รรธ?481เธร. 00ผ0บ070? *แ0  07ธ??เธ*อ 0?0งแ0 

ผเ?ธ ร7?1?ง01?ง0,น?งธ *00ธรร0?1ธธ. 0?0บ?งอ!?ง0 

*4*7ธ?1*1ร.
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ฟ้าห?บงานคํดคงธุปกรณ์ไฟ่ฟ้าสถานไฟฟ้าย่อย หมายถง เอพา:

การด้ดด้ังชุปกรณ!ฟฟ้าเท่าน้ัน

ใขสุดร X ะะ 0.60 + 0.2511/เอ + 0.15ก/โอ

(Iข ผ เ:^ โอชผช*ไ1014) แส่ะงานิคดิตง

80นผ0*87 80ร7

ใ,เสดร X ะ  0.35 + 0.20 11/10 + 0.20 01/00 + 0.10 81/50 + 0.15 ก/ก)

5.8.1 งานเสาเชํมคอนกรดอัดแรง

ได้สุดร X ± 0.35 + 0.15 11/๒ + 0.20 01/00 + 0.30 ร!/รง

5.8.2 งานเสาเชมํแบบ0 5 7  114 81*08

ไ'![สุดร . X ะะ 0.30 + 0.10แ/๒ + 0.25 01/00 + 0.35ร!/รง 

ประเภทงานแสะสดุรตอ่ไปนัI้ด'้เฉพาะงานกอ่สรางของการไฟฟา้สว่นภมภําคเทา่นัน้ 

5.9 งานก่อส!างสายส่งแรงสุงระบบแรงด้น69 -115XV.

5.9.1 ในกรณท่ีผูว่าด้างเป็นผูด้คหาว้สสุแสะหรอชุปกรณ์ไห 

ไขสุคร X ะ 0.80 + 0.05เ!/๒ + 0.10 ^1/^0 + 0.05 ก/โอ

5.9.2 ในกรณท่ีผู?บด้างเป็นยูด้คหาวัสชุหรอชุปกรณ์

ได้สุดร X ะะ 0.45 + 0.05 11/๒ + 0.20 141/̂ 0 + 0.05 ก/โอ + 0.25 ̂ ก/ผอ

5.7.3 งานก่อส!ๆ งฐานรากชุปกรณ!ฟฟ้าสถานไฟฟ้าย่อย 

ได้สุดร X ะะ 0.50 + 0.2011/10 + 0.1507/00 + 0.1581/50

5ไ8~งานหส่อแสะดอณสาพํมคอนกรดอัดแรง
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ดรนราตาทีไ่ส'ิคำนวณตาม{ดรที่ไรกบัสญิญาแบบป?มราคาไต รตัทำรึน้โตอ

กระทรวงพาฌรธ

&— -เ  ช(041 1̂10^4010*--- :----- --------------------------------------
II ะ  คํรนราคา^ร๊โภคท่ัวไปรองประเทศ ไนฟ้อนท่ีสิงงานแค่ละงวค 

10 ะะ คํรนราคา^รํโภคท่ัวไปรองประเทศไนฟ้อนท่ีเปิครองประกวคราคา 

01 ^ คัรนราคารเมนคํไนฟ้อนท่ีสิงงานแค่ละงวค

อ0 ะะ คํรนราคา?เมนคํไน่ฟ้อนท่ีเปิครองประกวคราคา 

^  - ะ“ คํ1ซนราคา,!ล!}ก่อล?าง!!ม่ีริวิมิเหิลกิแ!โะรฌนิิค)'ไ,นิ!ฟ้อนัท่ีสิงิงีานแค่ลิะงิวค 

ฬอ ะ คํรนืราคาวลคุก่อล?)ง(ไม่รวมเหลํกและ?เมนค่)ไนฟ้อนท่ีเปิครองประกวคราคา 

81 ะ คํรนราคาเหลํก ไนฟ้อนท่ีสิงงานแค่ละงวค 

ร0 . ะ  ครบราคาเหลํกในฟ้อนท่ีเปิครองประกวคราคา 

01 ะ  คํรนราตาเหลํกแม่นเร!]บท่ีผลิตไนประเทศ ไนฟ้อนท่ี!(งงานแค่ละงวค 

00 ะ คํรนราคาเหลํกแฝนเรขบท่ีผสิตในประเทศไนฟ้อนท่ีเจ่ครองประกวคราคา 

41 ะะ คํรนราคาแอลฟ้ลทํไนฟ้อนท่ีสิงงานแค่ละงวค 

40 ะ คํรนราคาแอลฟ้ลทํไนฟ้อนท่ีเปิครองประกวคราคา 

ธเ ะ  คํรบราคาเคร่ืองสิกรกลและบรํภณฑ์ไนฟ้อนท่ีสิงงานแค่ละงวค 

ธอ ะะ ครนราคาเคร่ืองสิกรกลและบร๊ภณ'ทํในฟ้อนท่ีเจครองประกวคราคา 

ก ^  คํรนราคาน้ํามํนคเซลหบุนเรํวในฟ้อนท่ี!(งงานแค่ละงวค 

โอ ะะ ค้รนฑคาน้ําน้นคเซลห^นฟ้วในฟ้อนท่ีเปิครองประกวคฑคา 

401 ะ  คํรนราคาท่อ?เมนตไยหนไนฟ้อนท่ีสิงงานแค่ละงวค 

400 ะ  คํรนราคาท่อ?เมนคํไยหํนไนฟ้อนท่ีเปิครองประกวตราคา 

โ701 ะ  ครนราคาท่อ ค /0 ในฟ้อนท่ี!(งงานแค่ละงวค 

^ 0 0  ะะ .คํรนราคาท่อ โ7 0 ไนฟอ้นที่เจครองประกวคราคา——  .—\ . เ ^ -  

01โ1 ะ  ครนราตาท่อเหฺลํกอาบสิงกะสิ ไนฟ้อนท่ีสิงงานแค่ละงวค 

01โ0 = ครนราคาท่อเหสิกอาบสิงกะสิไนฟ้อนท่ีเปิครองประกวคราคา 

โถ ’ ะ  ตรนราดาท่อ แ7โ)045177 ?(X  7ถแ7เ.ธ!งธ ไนฟ้อนํท่ีสิงงานแค่ละงวด 

โธ0 ะ  ค้รนราคาท่อ แ70015177 โ107ธใ717เ.04ธ ในฟอ้นท่ีเจครองประกวคราคา

ผ ! ะ  คัรนราตาลายไฟฟ้า ในฟ้อนท่ีสิงงานแค่ละงวค 

ผอ ะ: คํรนราคาลายไฟฟ้า ไนฟ้อนท่ีเปิครองประกวคราคา

- 6 6 -
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ค. วอการคำนวณทใรํกบ?ญญาแบบปรบราคาไค'ํ

1. การคำนวณคำ ^  จากชุครคาม?กษณะงานน้ัน  ๆ ใ?ใ?คํวเคซคํรนราคา5สชุ 

ก่อสรางรองกระทรวงทาณํร?โคยใ?2านรองปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

2. การคำนวณค่า X ทำหรบกรณท่ีมงานก่อส!ๆ งหคายประเภทรวฺมอบุ่ใน?ญ■ญา

เคยวกน คะคํองแยกค่างานก่อส!ๆงเฟ!เะประเภทใหรคเอนคามคํกษณะซองงานน้ันแคะใน!เร)ค

ค?องกํบชุครท่ีใคํกำหนคใ?

3. การคำนวณหาค่า X กำหนคใ?ใ?เสรทศนํยม 3 คำแหปงทุกร้ันตอนโคยใม่มการ 

ปคัเศษ แคะกำหนคใหทำเคร?มทํน# (เปรขบเทํยบ) ใหเป็นผคทำเรํจก่อน แ?วจงนำผค?ทธ่ใปภูณ 

โโบคํวVสรคงท่ีหนำเคิชั?มทบ#บน

4. ใหทํจารณาเงนเพ่ิมหรือคคราคาค่างานจากราคาท่ียู?บ?างทำ?ญญาคกคงเาบ 

^า?าง เม่ือค่า X คามชุครทำห?บงานก่อส!างน้ัน ๆ ในฟ้อนท่ีทํงมอบงานมค่าฟค่ียนแปสงใปจาก 

ค่า X ในฟ้อนเปิครองราคามากกว่า 4% ร้ืนใป โคยนำเอทาะ!(วนฺท่ีเภน ง1*  มาคำนวณป?มเพ่ิมหรือ 

คคค่างานแ?วแค่กรณ (โคยใปคํค 41*  แรกใทํ)

5. ในกรณท่ีเฐ’?บ?างใม,สามารถทำการกอ่ส?างใทแํ?วเส?จคามระยะเวคาใน 

ทํ'ญญา โคยเป็นความผครองผู้?บ?'ไง ค่า X คามชุครค่าง ๆ ท่ีจะนำมาใ?ใบการคำนวณค่างานในํใ? 

ค่า X รองฟอ้น!เคทำขคามอาบุ?ญญา หรือค่า X รองฟ้อนท่ีทํงมอบงานจรง แทํวฺแค่ว่าค่า X คํวใค 

จะมค่านํอยกว่า

6. การจ่ายเงนแค่คะงวคใทํจ่ายค่า?างงานท่ีผู?ช?างทำใคํแค่คะงวคคาม?ญญาใป 

ก่อน ทํวนค่างานเพ่ิมหรือค่างานคคคงร้ืงจะคำนวณใคํค่อเม่ือทราบคํรนํราคาว้สชุก่อส!างร้ืงนำมา ' 

คำนวณหาค่า X รองฟอ้นท่ีทํงมอบงานงวคน้ัน ๅ เป็นท่ีแปนอนแ?ว เม่ือคำนวณเงนเพ่ิมใคํใหรอทำ 

ความคก!เงส์องการร่นกํบ?านกํงบประมาณ
อ

ร


