
ประกาศกรมทางหลวง
เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดทางหลวงหนองไฮ บริเวณหมวด 

ทางหลวงหนองไฮ ตำบลหนองขอน อำ๓ อเมืองอุบลราฃธานี จังหวัดอุบลราชธานี ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอน 
เข่ืองใน - อุบลราชธานี ท่ี กม.๒๖๕+๖๑๒ ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขท คค 0๖0๕<ว/ม.๒/6-๑๗/๒๕๖๖

กรมทางหลวง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 

หมวดทางหลวงหนองไฮ บริเวณหมวดทางหลวงหนองไฮ ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด 

อุบลราฃธานี ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอน เข่ืองใน - อุบลราชธานี ท่ี กม.๒๖๕+๖๑๒ ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาคร้ังนี้เป็นเงินทั้งสิน 

๑,๙00,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เน่ืองจากเป็นผู้ที,ไม'ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุข่ือไว้ในบัญชีรายซ่ึอผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนข่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 

จัดการ ผู้บรืหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก'กรมทางหลวง ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ไต้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 

เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๑0. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา.................-.................... ไว้กับกรมบัญชี

กลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ



กรมบัญชีกลาง)

๑๑. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่

น้อยกว่า................ -.......................... บาท (.......................-...................... ) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญา

โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “ กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

(๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 

ตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคา และย่ืนข้อเสนอให้ย่ืนข้อเสนอในนาม “ กิจการร่วมค้า" 

ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผล 

งานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาหรือสอบราคาได้ ทั้งนี้ ผลงานงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้ 

แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาหรือสอบราคาไต้ หมายความว่า สามารถนำผลงาน 

งานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงมาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาหรือ 

สอบราคาได้

(๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล 

ท่ีเข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคา 

เว้นแต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า รายใดราย 

หน่ึงเป็นผู้รับผิดขอบหลักในการเข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการย่ืนข้อ 

เสนอ กิจการร่วมค้าน้ัน สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ี 

ย่ืนข้อเสนอในการประกวดราคาหรือสอบราคาได้

(๓) สำหรับแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าให้ใช้บังดับถึง 

การดัดเลือกคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าในการซ้ือหรือจ้าง เช่าหรืองานบริการหรืองานจ้างที, 

ปรึกษาหรืองานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยอนุโลม

ทั้งนี้ “ กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที,จดทะเบียนเป็น 

นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๒. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ีงได้รับดัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย 

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ 

ป.ป.ข. กำหนด

๑๔. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม'แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ 

ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

๑๔. ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ีงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน 

แต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง

โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา................. -....................และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการ

จดทะเบียนผู้รัชเหมา



ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใบวับท่ี 

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจลามารถ,บอซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาขุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบ 

จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และขำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๑๔ 

กับยายบ ๒๕๖๑ โดยดาวนิโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากขำระ 

เงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดไต้ท่ีเว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ 

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕๒๔๓๔๒๖ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง 

กรมทางหลวง ผ่านทางอีเมล์ doh0711@doh.go.th หรือซ่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันท่ี ๗ 

กันยายน ๒๕๖๑ โดยกรมทางหลวงจะซ้ืแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ vwwv.doh.go.th และ 

wvvw.gprocurement.go.th ในวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

• ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ............................. แล้ว

• ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ......๒๕๖๒...........

อน่ึง การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมืการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเม่ือพระราช 

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วย 

งานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างได้

ประกาศ ณ วันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๑

(นายประลองยุทธ์ กลิวงศ์)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี

๑

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง C

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 

ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันที,ซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

http://www.doh.go.th
http://www.gprocurement.go.th
mailto:doh0711@doh.go.th


*เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา แบบรูปรายการละเอียด ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ สามารถดาวน์โหลดได้ที,เว็บไซต'’ 

www.doh.go.th ดังน้ี

(๑) รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี ๑ และเล่มที่ ๒

(๒) รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม ๒๕๕๑

(๓) ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ัวไป งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

(๔) ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ัวไป งานติดต้ังไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง

(๕) คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑

(๖) คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.

(๗) รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง 

(๘) ข้อกำหนดพิเศษ

(๙) STANDARD DRAWING

http://www.doh.go.th


หนิาท่ี 1

รายละเอียดของงานแนบท้ายประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

เลขท่ี คค 06050/U.2/ e-17 / 2562 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2561

จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดทางหลวงหนองไฮ บริเวณหมวดทางหลวงหนองไฮ ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชรานิ จังหวัดอุบลราชธานี ทางหลวงหมายเลข 

23 ตอน เช่ืองใน - อุบลราชธานี ท่ี กม.265+612 ปริมาณงาน 1 หลัง

ลำดับท่ี รายการ

หน่วย

(Unit)

ปริมาณงาน 

(Estimated) รายละเอียดและข้อกำหนด

1 ก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงหนองไฮ หลัง 1.000 ข้อกำหนดและมาตรฐานที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นไปตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 

(STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION 2015 

REVISION) ฉบับแก้โข 8 มี.ค. 2561 และหรือที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง

2. ภายในระหว่าง กม.ท่ีแสดงไว้ในบัญชี ผู้ว่าจ้างมืสิทธท่ีจะกำหนดให้ทำการ จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดทางหลวงหนองไอ ในตอนใด กว้างเท่าใด หรือเว้นตอนใด 

ตามความจำเป็นและเพ่ิมตอน ตอนต้นหรือตอนปลาย ภายในระยะไม่เกินต้านละ 5 กิโลเมตร เพ่ือให้โต้ ปริมาณงานตามกำหนดไว้ในประกาศน้ี

3. ภายในกำหนด 7 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานระยะเวลาท่ีจะดำเนินงาน (Time Schedule) ให้เป็นท่ีพอใจผู้ว่าจ้างโดยแสดงถึงช้ันตอนชองการทำงานและกำหนดเวลา 

ท่ีจะต้องใช้โนการทำงานหลักต่าง  ๆให้แล้วเสร็จ โดยเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนเร่ิมลงมือก่อสร้าง และให้ถึอแผนการทำงานน้ีเป็นส่วนหน่ีงชองสัญญา

ล้ามิ'โต้เสนอแผนงาน หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาช้อใดช้อหน่ึง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติ 

ตามคำส่ังของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรกบาช่ืงไต้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมืสิทธท่ีจะบอกเล็กสัญญาน้ีโต้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เช้าทำงาบชองผู้รับจ้าง 

ให้ลุล่วงไปไต้ด้วย

การท่ีผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวช้างต้นน้ันไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผิดตามสัญญา



4. เพ่ือเป็นการให้ข่าวสารเก่ียวกับงานก่อสร้างของทางราซการแก่ประขาซน ผู้รับจ้างจะต้องติดต้ังป็ายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการก่อสร้าง ณ บริเวณสถานท่ีก่อสร้างไว้อย่างน้อย 2 จุด ดือจุดเร่ิมต้น 

และจุดส้ินสุดของโครงการก่อสร้าง ท้ังน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการติดต้ังแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับงานก่อสร้างของทางราฃการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2551 แจ้งตาม 

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี นร.0505/ว.27 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2551 โดยให้ระบุรายละเอียดในประกาศ ดังน้ี

4.1 ข่ือหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานท่ีติดต่อ พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ

4.2 ประเภทขนิดของส่ิงก่อสร้าง

4.3 ปริมาณงาบก่อสร้าง

4.4 ข่ือ ท่ีอยู่ ผู้รับจ้างหรีอหน่วยงานท่ีก่อสร้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

4.5 ระยะเวลาเร่ิมต้น และระยะเวลาส้ินสุดของงานหรีอโครงการ

4.6 วงเงินค่าก่อสร้าง

4.7 ข่ือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

4.8 ข่ือเจ้าเหน้าท่ีของบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

4.9 กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประขาซบ

5. ในการก่อสร้างให้ปฏิบัติตามรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี 1 และเล่มท่ี 2

6. ผู้รับจ้างมีหน้าท่ีจัดหา ติตต้ังเคร่ืองหมายควบคุมการจราจรใบงานก่อสร้าง ตามแบบเลขท่ี RS - 102 TS - RS 104 TS เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในการควบคุมงาน 

จนกว่างานจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา

7r ผู้รับจ้างต้องจัดหาเคร่ืองมือทดลอง ลำหรับงานควบคุมและแนะนำประจำโครงการฯ (งาน SOIL) งานควบคุมผิวหางแอสพิลด์คอนกรี{ ~ “  ร่ื•องมือทดลองต้านริเคราะห์และวิจัยท่ี 1 และท่ี 2

และจัดหาเคร่ืองมือสำรวจ (ตามบัญชีเคร่ืองมือสำ■ร-วจท่ี- 3) หรือดีกว่า เพ่ือใช้ในการควบคุมจนกว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา 

8. ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้การจราจรผ่านไต้โดยสะดวกและปลอดภัย โดยอยู่ในดุลยพินิจของนายช่างโครงการ และไต้ติดต้ังป้าย เคร่ืองหมาย ตลอดจนจัดให้มื 

คนให้สัญญาณจราจร และมีโคมไฟแสดงสัญญาณจราจรในเวลากลางคืน ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และของสำนักงานคณะกรรมการป้องกับอุบัติภัยแห่งชาติ ประกาศเจ้าพนักงานจราจรท่ี 1/2547 

เร่ืองการขุดหลุม งานปลูกปีก หรือวางส่ิงของเกะกะไว้ในทางสาธารณะ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบความเสียหายใด  ๆ อันเกิดจากการโม่ปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามเง่ือนไขในข้อน้ี



รายละเอียดของาบแนบท้ายประกาศ 

เลขท่ี คค 06050/34.2/ e-17 / 2562 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2561

ท่ี รายการ หน่วย ปริมาณ หมายเหตุ

1

2

งานร้ือถอนอาคารเดิม LS.
ดินถมและปรับระดับ ลบ.ม. 295

3 ทรายรองพ้ืน ลบ.ม. 3.12

4 เสาเข็ม ขนาด 0.26 * 0.26 * 21.00 ม. ต้น 0

5 คอนกรีตผสมเสร็จโครงสร้าง 210 ksc. (ลูกบาศก์) ลบ.ม. 28

6 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 ลบ.ม. 0.36

7 เหล็กเส้น RB 6 มม. 1 SR 24 ดัน 0.255

8 เหล็กเส้น RB 9 มม., SR 24 ตัน 0.523

9 เหล็กเส้น DB 12 มม. 1 รอ 40 ตัน 0.28

10 เหล็กเส้น DB 16 มม. , รอ 40 ตัน 3.13

11 ไม้แบบ ตร.ม. 135

12 ลวดผูกเหล็ก กก. 105 รวมค่าแรง

13 พ้ืนสำเร็จรูป ตร.ม. 95

14 งานก่ออิฐ 1/2 แผ่น ตร.ม. 235

15 งานฉาบ ตร.ม. 408

16 ประตูกระจกบานเปิดคู่+กระจกติดตาย วงกบอลูมิเนียมสืขาว พร้อมอุปกรณ์ (ป.!) ชุด 1

17 ประตูกระจกบานเปิดเด่ียว+กระจกติดตาย วงกบอลูมิเนียมสี*ขาว พร้อมอุปกรณ์ (ป.2) ชุด 2 รวมค่าแรง

18 ประตูกระจกบานเปิดคู่ วงกบอลูมิเนียมสี'ขาว พร้อมอุปกรณ์ (ป.2-1) ชุด 2 รวมค่าแรง

19 ประตูกระจกบานเปิดเด่ียว+หน้าต่างบานเล่ือน วงกบอลูมิเนียมสี'ขาว พร้อมอุปกรณ์ (ป.3) ชุด 1 รวมค่าแรง

20 ประตูบานเปิดเด่ียวไม้สังเคราะห์ พร้อมอุปกรณ์ (ป.4) ชุด 2 รวมค่าแรง

21 หน้าต่างกระจกบานเล่ือน+กระจกติดตาย วงกบอลูมิเนียมสีขาว พร้อมอุปกรณ์ (น.!) ชุด 3 รวมค่าแรง

22 หน้าต่างกระจกติดตาย วงกบอลูมิเนียมสีขาว (น.2) ชุด 3 รวมค่าแรง

23 หน้าต่างบานกระทุ้ง วงกบอลูมิเนียมสีขาว พร้อมอุปกรณ์ (น.ร) ชุด 4 รวมค่าแรง

24 หน้าต่างบานเล่ือน-!-กระจกติดตาย วงกบอลูมิเนียมสี'ขาว พร้อมอุปกรณ์ (น.4) ชุด 1 รวมค่าแรง

25 บานเกร็ดอลูมิเนียมติดตาย วงกบอลูมิเนียม (น.6) ชุด 4 รวมค่าแรง

26 พ้ืนปูกระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 24" * 24" (พ.1) ตร.ม. 94 รวมค่าแรง

27 พ้ืนปูกระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 24" * 24" (พ.2) ตร.ม. 12 รวมค่าแรง

28 พ้ืนปูกระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 24" * 24" (พ.ร) ตร.ม. 42



ท่ี รายการ หน่วย ปริมาณ หมายเหตุ

29 ผนังบุกระเบ้ืองประดับ ขนาด 8" * 8" (ผ.2) ดร.ม. 58

30 ผนังบุกระเบ้ืองประดับ ขนาด 8" * 8" (ผ.3) ดร.ม. 15

31 ผนังห้องน้ําสำเร็จรูป (ผ.4) ดร.ม. 12

32 กระเบ้ืองหลังคา CPAC ดร.ม. 230y เหล็กรูปพรรณ LS 50 * 50 * 4.50 มม. ท่อน 85

34 เหล็กรูปพรรณ C 150 * 75 * 4.50 มม. ท่อน 36

35 ฝ็ายิปช่ัมบอร์ดชนิดมีฟอร์ย หนา 9 มม. พร้อมโครงเหล็กซุปสังกะสี ดร.ม. 165

36 ระแนงไม้เบ้ือแข็ง 1/2 พร้อมโครงไม้เบ้ือแข็ง 2" * 3" ดร.ม. 26

37 ทาสีพลาสติก ดร.ม. 408

38 ทาสีกันสนิม ดร.ม. 187

39 สายไฟฟ้าและสายเมน LS. 1

40 สวิทซ์ชนิดฝังในผนัง จุด 9

41 ปล๊ักชนิดฝังในผนัง จุด 9

42 แผงสวิทซ์แบบ Main Circuit Breaker ชุด 1

43 Circuit Breaker ชุด 2

44 หลอด Fluorescent ขนาด 2 * 40 พ. ชุด 10

45 หลอด Fluorescent ขนาด 1 * 40 พ. ชุด 5 เหมารวม

46 อ้างล้างหน้าสำหรับห้องน้ํา ชุด 3

47 กระจกเงา ขนาด 0.40 * 0.50 ม. ชุด 3

48 บานกระจกติดห้องน้ํา ขนาด 0.75 * 1.50 ม. ชุด 1

49 โถปีสสาวะ พร้อมก๊อกน้ําแบบกด ชุด 2

50 โถส้วมซักโครกน่ังราบ พร้อมหม้อพักน้ํา รุ่นประหยัดน้ํา เคลือบสีธรรมดา ชุด 2

51 ซ่องกระดาษชำระ ชนิดฝังผนัง ชุด 2

52 ซ่องใส่สบู่ ชนิดฝังผนัง ชุด 2

53 ก๊อกน้ําโครเมียม ชุด 3

54 ก๊อกบ้ําอเนกประสงค์ ชุด 3

55 ตะแกรงดักผง ชุด 4

56 สายชำระ ชุด 2

57 งานเดินท่อโสโครกโถส้วม จุด 2

บา CO 1

งานเดินท่อโสโครกโถปีสสาวะชาย จุด 2

59 งานเดินท่อน้ําท้ิง อ่างล้างหน้า จุด 3



หน้า 3/3

ท่ี รายการ หน่วย ปริมาณ หมายเหตุ

60 งานเดินท่อน้ําท้ิง อ่างล้างจาน จุด 1

61 งานเดินท่อน้ําท้ิง (ห้องน้ํา) จุด 2

62 งานเดินท่อโสโครก ระบายอากาศ จุด 2

63 งานเดินท่อน้ําดิ โถส้วม จุด 2

64 'งานเดินท่อน้ําดี โถฟ้สสาวะชาย จุด 2

65 งานเดินท่อน้ําดี อ่างล้างหน้า จุด 3

66 งานเดิน,ท่อ'นาดี อ่างล้างจาน จุด 1

67 งานเดินท่อน้ําดี ก๊อกน้ําอเนกประสงค์ จุด 3

68 งานเดินท่อน้ําดื สายชำระ จุด 2

69 บ่อพัก 0.9 * 1.05 * 1.35 * 0.10 ม. ชุด 1

70 ถังเกรอะ DS.1200 ถัง 1

71 ถังกรองไร้อากาศ DL.1200 1

1 1 ro 1 ฟ้ายสำนักงานหมวด แห่ง 1

73 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก WIRE MESH (ฐ) 0.20 ม. หนา 15 ซม. (ภายในหมวดทางหลวง) ดร.ม. 300


