
รายละเอียดและขอบเขตของการจ้าง 
ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุบลราขธานีที่ ๑

๑. ความเป็นมา
รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นการสนับสนุน 

และช่วยเหลือเกษตรกรในการนำวัตถุดิบยางพารามาใช้งานภายในประเทศให้มากขึ้น โดยขอให้ 
หน่วยงานภาครัฐและสถาบันต่างๆ นำยางพารามาศึกษาเพ่ือใช้ประโยขนํด้านต่างๆ กรมทางหลวงจึง 
ได้ดำเนินการจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่ทำจากยางพารา เพ่ือนำไปใช้ 
ในงานอำนวยความปลอดภัยทางถนนของกรมทางหลวงท่ัวประเทศ

๒. วัตถุประสงค์
จ้างผลิตเสาหลักนำทางยางพารา และติดตั้งบนถนนของกรมทางหลวง เพื่ออำนวย 

ความปลอดภัยทางถนน และเป็นการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทค

๓. ขอบเขตของงาน
ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปน้ี 
๓.๑ ประเภทและจำนวนอุปกรณ์

ผู้รับจ้างจะต้องผลิตอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน ๑,๑๖๙ ด้น 
โดยแบบรายละเอียดอุปกรณ์และข้อกำหนดทางเทคนิคต่างๆ ที,จำเป็นในการผลิตให้เป็นไปตาม 
รายละเอียดท่ีแสดงไว้ในเอกสารแนบ 

๓.๒ ยางพารา
ยางพาราที่นำมาผลิตเป็นยางผสม (Compound Rubber) เพื่อขึ้นรูปเป็น 

อุปกรณ์ตามที่ระบุในข้อ ๓.๑ จะต้องใช้วัตถุดิบยางพาราจากชุมนุมสหกรณ์ที่ลงทะเบียนกับการยาง 
แห่งประเทศไทยในโครงการส่งเสริมการใช้ยางภาครัฐ และมีหนังสือรับรองจากการยางแห่ง 
ประเทศไทย

๓.๓ การทดสอบคุณภาพ
๓.๓.๑ การทดสอบท่ัวไป (General Test)

เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพยางผสมที่ใช้ผลิตขึ้นรูปอุปกรณ์ ผู้รับจ้าง 
จะต ้องแจ ้งผ ู้ว ่าจ ้างหรือต ัวแทนของผ ู้ว ่าจ ้างเพ ื่อ เช ้าเก ็บต ัวอย ่างยางผสมท ี่ผ ่านการคงรูป 
(Vulcanized) ภายใต้ภาวะเดียวกันกับการผลิตขึ้นรูปอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ตามท่ีระบุใน 
ช้อท่ี ๓.๑ เพื่อนำไปทดสอบสมบัติทางฟิสิกส์ ตามรายการและมาตรฐานการทดสอบที่ระบุไว้ใน 
เอกสารแนบ ทั้งน้ี ผลการทดสอบแต่ละรายการจะต้องผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ โดยผู้รับจ้างจะต้องนำ 
รายงานผลการทดสอบทั้งหมดเสนอต่อผู้ว่าจ้างเพื่อชอความเห็นชอบก่อนดำเนินการผลิต การ 
ทดสอบจะต้องดำเนินการโดยหน่วยงานราฃการ หรือหน่วยงานในกำกับของรัฐ ที่สามารถออก 
ใบรับรองผลการทดสอบได้ ทั้งน้ีผู้รับจ้างจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการทดสอบเอง 
ท้ังหมด

(นายสมโภช แนวจำปา)
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en.๓.๒ การทดสอบแบบควบคุม (Control Test)
ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งแผนการผลิตอุปกรณ์เลาหลักนำทางยางพารา ของ 

โรงงาบผู้ผลิตอุปกรณ์ต่อผู้ว่าจ้าง โดยจะต้องระบุ ซื่อแขวงทางหลวง อุปกรณ์ที่ผลิต จำนวนท่ีผลิต 
และ วันเวลาท่ีผลิตให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ว่าจ้าง หรือ ตัวแทนของผู้ว่าจ้างสามารถเข้าตรวจสอบการผลิต 
ไต้ตลอดเวลา โดยผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง มีสิทธี้ที่จะขอสุ่มตัดชิ้นตัวอย่างอุปกรณ์ที่ผลิต 
เพ ื่อ น ำไ ป ท ด ส อ บ ห าป ร ิม าณ ย างพ าร าด ้ว ย เท ค น ิค ว ิเค ร าะ ห ์อ งค ์ป ระ ก อ บ ข อ งส าร  
(Thermogravimetric Analysis, TGA) ทั้งน้ี การทดสอบจะต้องดำเนินการโดยหน่วยงานราขการ 
หรือหน่วยงานในกำกับของรัฐ ท่ีสามารถออกใบรับรองผลการทดสอบไต้โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นฝ่าย 
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการทดสอบเองท้ังหมด และจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์การตัดชิ้นตัวอย่าง 
และทำการตัดช้ินตัวอย่างให้แก่ผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง

ในกรณีที่ช้ินตัวอย่างที่สุ่มตรวจทดสอบปริมาณยางพาราด้วยเทคนิค TGA 
มีปริมาณยางพาราน้อยกว่าที่ระบุไว้ ตามเอกสารแนบ ผู้ว่าจ้างจะแจ้งผลการทดสอบให้ผู้รับจ้าง 
รับทราบ เพ่ือให้ผู้รับจ้างแจ้งโรงงานผู้ผลิตทำการแก้ไขปรับปรุงการผลิต โดยผู้ว่าจ้าง หรือ ตัวแทน 
ของผู้ว่าจ้างจะเข้าทำการสุ่มตัดชิ้นตัวอย่างอุปกรณ์ที่ผลิต เพ่ือนำไปทดสอบหาปริมาณยางพาราด้วย 
เทคนิค TGA อีกอย่างน้อย ๑ คร้ัง หรือจนกว่าผลการสุ่มตัดชิ้นตัวอย่างที่ผลิต จะมีปริมาณยางพารา 
เป็นไปตามท่ีระบุไว้ ตามเอกสารแนบ 

๓.๔ การติดต้ังอุปกรณ์
ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งแผนการติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ต่อผู้ว่าจ้าง 

และพร้อมท่ีจะให้ผู้ว่าจ้างเข้าตรวจสอบการติดต้ังอุปกรณ์ไต้ตลอดเวลา

๔. การส่งมอบ
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบรายการต่างๆ ภายในระยะเวลา ๑๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม 

ในสัญญา ดังน้ี
๔.๑ อุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา (ข้อท่ี ๓.๑)
๔.๒ หลักฐานการซ้ือยางพารา (ข้อท่ี ๓.๒) โดยแยกเป็นกรณีดังน้ี 

๔.๒.๑ กรณีโรงงานผู้ผลิตสามารถผลิตยางผสมได้
๔.๒.๑.๑ ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจาก'ชุมนุมสหกรณ์ ท่ีระบุ 

ปริมาณยางแผ่นดิบ หรือ ยางแผ่นรมควันช้ิน ๓ และวันท่ีมี 
การขายให้แก่โรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๒ กรณีโรงงานผู้ผลิตไม่สามารถผลิตยางผสมไต้เอง โดยซ้ือยางผสมจาก 
โรงงานผู้แปรรูปยางพารา
๔.๒.๒.๑ ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากชุมนุมสหกรณ์ ท่ีระบุ 

ปริมาณยางแผ่นดิบ หรือ ยางแผ่นรมควันช้ิน ๓ และวันท่ีมี 
การขายให้แก่โรงงานผู้แปรรูปยางพารา
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๔.๒.๒.๒ ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากโรงงานผู้แปรรูปยาง 
พารา ตามข้อ ๔.๒.๒.๑ ท่ีระบุปริมาณยางผสมและวันท่ีมี 
การขายให้แก่โรงงานผู้ผลิต 

๔.๓ หลักฐานการทดสอบคุณภาพ (ข้อท่ี ๓.๓)
ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการทดสอบคุณภาพของอุปกรณ์ต่างๆ ดังน้ี 
๔.๓.๑ ผลการทดสอบคุณสมบีตทางฟิสิกส์ตามข้อ ๓.๓.๑ 

๔.๔ หลักฐานการรับรองการผลิต
ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการรับรองการผลิตของอุปกรณ์เสาหลักนำทาง 

ยางพารา ซ่ีงออกและรับรองโดยโรงงานผู้ผลิต โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังน้ี 
๔.๔.๑ ข่ืออุปกรณ์ท่ีผลิต 
๔.๔.๒ น้ําหนักอุปกรณ์ต่อ'ช้ิน (หน่วยเป็นกิโลกรัม)
๔.๔.๓ น้ําหนักยางพารา (ยางแผ่นดิบ หรือยางแผ่นรมควันข้ัน ๓) ต่ออุปกรณ์ 

(หน่วยเป็นกิโลกรัม)
๔.๔.๔ จำนวนช้ินอุปกรณ์ท่ีผลิต
๔.๔.๔ เดือน ปี ท่ีผลิต หรือ รหัสคร้ังท่ีผลิต
๔.๔.๖ ข่ือผู้ผลิต หรือโรงงานผู้ผลิต หรือ เครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 

๔.๔ การติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา (ข้อท่ี ๓.๔)

๔. การตรวจรับ
การตรวจรับจะดำเนินการ ดังน้ี
๔.๑ การตรวจสอบลักษณะท่ัวไปและมิติ

คณะกรรมการตรวจรับ จะทำการสุ่มตัวอย่างอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 
ท่ีผู้รับจ้างส่งมอบในข้อท่ี ๔.๑ โดยจะทำการสุ่มอุปกรณ์ ๑ ต้น ต่อจำนวนอุปกรณ์ท่ีส่งมอบ ๑๐๐ ต้น 
(เศษเกิน ๑ ให้บีดข้ึนเป็น ๑๐๐) เพ่ือตรวจสอบลักษณะท่ัวไปและมิติ

ลักษณะท่ัวไป และ มิติ ของทุกตัวอย่าง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตรวจรับ 
ค้านลักษณะทั่วไป และ มิติ ของอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ตามเอกสารแนบ จึงจะถือว่า 
อุปกรณ์ท่ีผลิตเป็นไปตามเกณฑ์กำหนด

๔.๒ การตรวจรับหลักฐานการซ้ือยางพารา
คณะกรรมการตรวจรับ จะทำการตรวจสอบหลักฐานการซื้อยางพารา ท่ีผู้รับจ้าง

ส่งมอบในข้อ ๔.๒
หลักฐานการซื้อยางพารา ต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามรายละเอียดใน 

ข้อท่ี ๔.๒ จึงจะถือว่าอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพาราท่ีผลิตเป็นไปตามเกณฑ์กำหนด

(นายสมโภข แนวจำปา)
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๕.๓ การตรวจรับหลักฐานการทดสอบคุณภาพ
คณะกรรมการตรวจรับ จะทำการตรวจสอบหลักฐานการทดสอบคุณภาพ 

ท่ีผู้รับจ้างส่งมอบในข้อท่ี ๔.๓
หลักฐานการทดสอบคุณภาพ ต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามรายละเอียดใน 

ข้อท่ี ๔.๓ และ ผลการทดสอบสมบัติทางฟิสิกส์ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์กำหนดสำหรับอุปกรณ์ 
เสาหลักนำทางยางพารา ตามเอกสารแนบ จึงจะถือว่าอุปกรณ์ท่ีผลิตเป็นไปตามเกณฑ์กำหนด 

๔.๔ การตรวจรับหลักฐานการรับรองการผลิต
คณะกรรมการตรวจรับ จะทำการตรวจสอบหลักฐานการรับรองการผลิต 

ท่ีผู้รับจ้างส่งมอบในข้อท่ี ๔.๔
หลักฐานการรับรองการผลิต ต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามรายละเอียดใน 

ข้อท่ี ๔.๔ จึงจะถือว่าอุปกรณ์ท่ีผลิตเป็นไปตามเกณฑ์กำหนด 
๔.๔ การตรวจรับการติดต้ังอุปกรณ์

คณะกรรมการตรวจรับ จะทำการตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทาง 
ยางพารา ท่ีผู้รับจ้างส่งมอบในข้อท่ี ๔.๔

การติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ต้องมีครบถ้วนท้ังจำนวนอุปกรณ์และ 
ตำแหน่งท่ีติดต้ังอุปกรณ์ ตามรายละเอียดที่แจ้งในข้อที่ ๓.๔ จึงจะถือว่า การติดตั้งอุปกรณ์เสาหลัก 
นำทางยางพาราเป็นไปตามเกณฑ์กำหนด

๖. การจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเต็มจำนวน เม่ือการตรวจรับในข้อท่ี ๔.๑ ถึง ๔.๔ เป็นไปตาม 

เกณฑ์กำหนดทุกข้อ

๗. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๗.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๗.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๗.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๗.๔ ไม่เป็นบุคคลซี่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาน 

ของรัฐไว้ชั่วคราวเน่ืองจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม 
ระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย 
สารสนเทศของกรมบัญขีกลาง

๗.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไว้ในบัญขีรายขื่อผู้ทิ้งงานและไต้แจ้งเวียนขื่อให้เป็น 
ผู้ท้ิงงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ี 
ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการ 
ของนิติบุคคลน้ันด้วย

ส ิ̂ า  1.ประธานกรรมการ...............................กรรมการ........... f t . ...............กรรมการ
(นายสมโภช แนวจำปา) (นางนวลฤดี ลาภเดโข) (นางวิจิตร ศรีคำ)



๗.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด 
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๗.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม 

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการชัดขวางการแข่งขัน 
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี

๗.๙. ไม่เป็นผู้ไต้รับเอกสิทธิ๙หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม,ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่ 
รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อเสนอไต้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ๋ึความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๗.๑๐ ผู้ย ื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล ็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government P rocurem en t: e-GP) กรมบัญชีกลาง

๗.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงไต้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) กรมบัญชีกลาง 
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

๗.๑๒ ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงไต้รับดัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ไต้ ตามท่ี 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๗.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการดัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างชอง 
กรมทางหลวง โดยเป็นผู้ไต้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานบำรุงทางประเภทที่ ๑๖ งาน 
เครื่องหมายนำทาง กับกรมทางหลวง และไม่ชาดคุณสมบัติตามเง่ือนไชในการจดทะเบียนผู้รับเหมา 
ซึ่งไต้แจ้งเวียนซื่อแล้ว และจะต้องมีหนังสือรับรองพร้อมหลักฐานจากโรงงานผู้ผลิตที่มีใบอนุญาต 
ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ประเภท ๔๒ (๔) รับรองว่าจะดำเนินการผลิตอุปกรณ์เสาหลักนำทาง 
ยางพารา ยื่นพร้อมกับเอกสารประกวดราคาจ้างด ้วยวิธ ีการประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส ์ 
(e-bidding) มิฉะนั้นกรมทางหลวงจำเป็นต้องสงวนสิทธิ๋ในการที่จะไม่พิจารณาราคาจากผู้ยื่น 
ข้อเสนอ และไม่ขาดคุณสมบัติตามเง่ือนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

๘. วงเงินในการจัดจ้าง
ภายในวงเงิน (ราคากลาง) ๔1๒๙๓,๔๑๔.๘๙ บาท
(เงินที่ล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยสิบที่บาทแปดสิบเก้าสตางค์)

๙. ระยะเวลาดำเนินการและล่งมอบงาน
ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๑๔๐ วัน

(นายสมโภช แนวจำปา)
ะธานกรรมการ.............................. กรรมการ

(นางนวลฤดี ลาภเดโซ)
.............. .7............. กรรมการ
(นางวิจิตร ศรีคำ)



-๖-

๑๐. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
จ้างก่อสร้างจ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที, ๑ 

เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน ๑ ,๑ ๖๙  ต้น ตาม 
แบบกรมทางหลวง

๑๑. งานตามร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา น้ี
ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ............ -............ แล้ว

๑๑.๒ ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ..........๒๕๖๒........
อน่ีง การจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเปีนหนังสือได้ 

ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒£๖๒ มีผลใช้บังคับ และได้รับ 
จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒<£๖๒ จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างใน 
คร้ังดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างได้

๑๒. กรมทางหลวงขอสงวนลิทธึ๋ในการพิจารณาขยายอายุสัญญาตามแนวทางการพิจารณา 
ขยายอายุสัญญาหรือ การงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง (ลิงหาคม ๒๕๖๑)

๑๓. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ และแสดงความ 
คิดเห็น

สามารถล่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะของ 
พัสดุที่จะจัดหานี้ ได้ท่ี
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๑ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี E-mail ะ 
ป๐ก่๐๗๑๑ ฐ) doh.go.th ทางเว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

สาธารณฃนท่ีต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อ และท่ีอยู่ของ 
ผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

๑๔. หมายเหตุ.-
- ค่าปรับร้อยละ...©,.๒๕...ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
- ค่าแบบก่อสร้างรวมเอกสารประกวดราคาขุดละ....๒.O.O...QO. บาท
- กำหนดยืนราคา ๒.ฅ1Q....วัน นับแต่วันเสนอราคา
- การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) เป็นไปตามสูตรของราฃการ

เรียน คณะกรรมการฯ ลง^ อ
- อนุมีตร่างฯ ตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป ลงช่ืดู

(นายทวิคักดิ นาประจักษ์)
รอ.ฃท.(ป.) อุบลราขธานีท่ี ๑ รักษาราชการแทน 

ผอ.ขท.อุบลราชธานีท่ี ๑ /

( นายสมโภช แนวจำปา )

( นางนวลฤดี ลาภเดโชน^
( นางวิจิตร ศรีคำ

ประธานคณะกรรมการฯ 
รอ.ฃท.(ว.) อุบลราชธานีท่ี ๑
กรรมการฯ 

) รอ.ฃท.(บ.) อุบลราชธานีท่ี ๑
กรรมการฯ

) หพ.ขท.อุบลราชธานีท่ี ๑

http://www.doh.go.th
http://www.gprocurement.go.th

