
ประกาศองคการสะพานปลา

เร่ือง ประกวดราคาจางกอสรางโครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา (เดิมและสวนที่เพิ่มเติม)

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

                 องคการสะพานปลา มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางโครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและ

ตลาดประมงอางศิลา (เดิมและสวนท่ีเพ่ิมเติม) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงาน

กอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งส้ิน ๓๐,๔๖๙,๘๙๘.๕๘ บาท (สามสิบลานสี่แสนหกหมื่นเกาพันแปดรอย

เกาสิบแปดบาทหาสิบแปดสตางค)

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกองคการสะพาน

ปลา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง

เปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไม

นอยกวา ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบหาลานบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ

หรือหนวยงานเอกชนท่ีองคการสะพานปลาเชื่อถือ

                     ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้

                     (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวน

ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการรวมคา" สวน

คุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงาน



กอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได

                     (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคาทุก

รายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอ

ตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขา

เสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงาน

กอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอได

                     ท้ังนี้ "กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปน

นิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

                 ๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๑๒. ผูยื่นขอเสนอจะตองสงเอกสารแสดงแผนงานกอสรางหลัก ตามระยะเวลาดําเนินการกอสรางที่

กําหนดไว ตองประกอบดวยแผนการใชเคร่ืองจักรและแผนแสดงจํานวนคน พรอมบัญชีจํานวนเครื่องจักรที่มาปฏิบัติ

งานกอสรางโครงการฯ ซึ่งผูเสนอราคาจะตองแสดงไดวาจะทําใหงานกอสรางแลวเสร็จตามระยะเวลางานกอสรางที่

กําหนดไว

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผาน

ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันที่ ........................ ถึงวันที่

........................ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจากชําระเงิน

เปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.fishmarket.co.th หรือ www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๒-๒๑๑๗๓๐๐ ตอ ๑๕๘๐ ในวันและเวลาราชการ

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง

องคการสะพานปลา ผานทางอีเมล contact@fishmarket.co.th หรือชองทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดภายในวัน

ท่ี ........................ โดยองคการสะพานปลาจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.fishmarket.co.th

และ www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ........................ 
 
  ประกาศ ณ วันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

 

 

 

 

 

(นายมณเฑียร อินทรนอย)

ผูอํานวยการองคการสะพานปลา

 

 



 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันทีซ่ื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่ ........................

การจางกอสรางโครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา (เดิมและสวนที่เพิ่มเติม)

ตามประกาศ องคการสะพานปลา

ลงวันที่         กันยายน ๒๕๖๓

                  องคการสะพานปลา ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "องคการ" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสราง

โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา (เดิมและสวนที่เพิ่มเติม) ณ ทาเทียบเรือประมงอางศิลา ตําบล

อางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุร ีดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนําและขอ

กําหนดดังตอไปน้ี

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาจางกอสราง

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา

                                    (๓)   หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา

                                    (๔)   หลักประกันผลงาน

                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา

                          ๑.๖     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

                                     .................................ฯลฯ.................................

                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TrCBMZoNeJIUpsEr89rmcw
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRrKNBz00u1zh1%0AbOpzJbYkigNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJh44Lb5s0Oc2DIv8Km%2BBMCSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Sj9MDTKwh86fFLjFVb9lv8
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6QDzA3vh%2Fo61wZkEgDSm%2BQ0
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TDsOpRpcckHiZ0oIPVNrLX
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Trh35%2FmQS0D5lEgEh0M2q0
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SuS7eC%2FhzizpyleNEQ1VX9
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SVKlT%2BEOw6v8rDxMwzoSyn
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Tl41SQJcsc5uEs4s57smTc
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Sd%2FHNrIqXeXXsMXNEQhD6N
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SiEOFb%2FUoSR95eiAYtI39g


กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก องคการ ณ

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐     ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสราง

ในวงเงินไมนอยกวา ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบหาลานบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวย

งานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนท่ีองคการเชื่อถือ

                                   ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี

                                   (๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมี

คุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการ

รวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใช

แสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได

                                   (๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่

เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต ในกรณีที่กิจการ

รวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบ

หลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักราย

เดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาได

                                   ท้ังนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จด

ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

                          ๒.๑๑     ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๑๒     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงเอกสารแสดงแผนงานกอสรางหลัก ตามระยะเวลาดําเนินการ

กอสรางที่กําหนดไว ตองประกอบดวยแผนการใชเครื่องจักรและแผนแสดงจํานวนคน พรอมบัญชีจํานวนเครื่องจักร

ท่ีมาปฏิบัติงานกอสรางโครงการฯ ซึ่งผูเสนอราคาจะตองแสดงไดวาจะทําใหงานกอสรางแลวเสร็จตามระยะเวลางาน

กอสรางที่กําหนดไว

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง



ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล, บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ, ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล, หนังสือบริคณหสนธิ, บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ, ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุน

รายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย

                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕

                                   (๓)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ

                                           (๔.๑)   บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงาน ซ่ึงจะตองแสดงรายการ

วัสดุอุปกรณ คาแรงงาน ภาษี ประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย

                                           (๔.๒)   เอกสารแสดงแผนงานกอสรางหลัก ตามระยะเวลาดําเนินการกอสรางที่

กําหนดไว ตองประกอบดวยแผนการใชเคร่ืองจักรและแผนแสดงจํานวนคน พรอมบัญชีจํานวนเครื่องจักรที่มาปฏิบัติ

งานกอสรางโครงการฯ ซึ่งผูเสนอราคาจะตองแสดงไดวาจะทําใหงานกอสรางแลวเสร็จตามระยะเวลางานกอสรางที่

กําหนดไว



                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                   ท้ังนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน

ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ให

โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ใหผูยื่นขอเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร

ประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ขอ ๑.๒ ใหครบถวนโดยไมตองย่ืนใบแจง

ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการกอสรางในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ท้ังน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายท้ังปวงไวแลว

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๑๒๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๖๐ วัน นับ

ถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก องคการ ใหเริ่มทํางาน

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ

ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ

ราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                                    เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแกองคการ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๖



(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒)

และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และองคการ จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน

เวนแต องคการ จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือ

เปนประโยชนตอการพิจารณาขององคการ

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา

                          ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๑,๕๒๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หน่ึง

ลานหาแสนสองหมื่นสามพันหารอยบาทถวน)

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาท่ีในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          ๕.๒     หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ

นโยบายกําหนด

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          ๕.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด

                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า

ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร

ดังกลาวมาใหองคการตรวจสอบความถูกตองในวันที.่....................... ระหวาง

เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือคํ้าประกัน



อิเล็กทรอนิกสฯ ดังน้ี

                          (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคาดังกลาว เปน

ผูยื่นขอเสนอ

                          (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญา

รวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ

                          ท้ังน้ี "กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน

เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ องคการจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูคํ้าประกันภายใน ๑๕

วัน นับถัดจากวันท่ีองคการไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูย่ืน

ขอเสนอรายท่ีคัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอ

ตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 

                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา

                          ๖.๑     การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ องคการจะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๖.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ องคการ จะพิจารณาจาก

ราคารวม

                          ๖.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล การ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขท่ีองคการกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและ

ความแตกตางน้ัน ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย

คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๖.๔     องคการสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดัง

ตอไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ขององคการ

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือองคการ มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได องคการมี



สิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๖.๖     องคการทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ

เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการเปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได

รวมท้ัง องคการจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปน

ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การ

เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือองค

การ จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไม

รับราคาของผูยื่นขอเสนอรายน้ัน ท้ังนี้ผูย่ืนขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากองค

การ

                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญา องคการ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

หากปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน

รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอ

เสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๗.     การทําสัญญาจางกอสราง

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ

๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับองคการ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน

สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหองคการยึดถือไวในขณะทํา

สัญญาโดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปนี้

                          ๗.๑     เงินสด

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ัน ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          ๗.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          ๗.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

                 ๘.    คาจางและการจายเงิน



                          องคการจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว

โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๓ งวด ดังนี้

                          งวดท่ี ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน งานจาง

กอสรางโครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา (เดิมและสวนท่ีเพิ่มเติม)(ตามที่ระบุในเอกสารราย

ละเอียดแบบรูปรายการงานกอสรางฯ) ใหแลวเสร็จภายใน ๒๐ วัน

                          งวดท่ี ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน งานจาง

กอสรางโครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา (เดิมและสวนท่ีเพิ่มเติม)(ตามที่ระบุในเอกสารราย

ละเอียดแบบรูปรายการงานกอสรางฯ) ใหแลวเสร็จภายใน ๒๐ วัน

                          งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๕ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน

ท้ังหมด (เดิมและสวนท่ีเพ่ิมเติม)(ตามท่ีระบุในเอกสารรายละเอียดแบบรูปรายการงานกอสรางฯ) ใหแลวเสร็จ

เรียบรอยตามสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ รวมทั้งทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย

                 ๙.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน

หนังสือจะกําหนด ดังน้ี

                          ๙.๑     กรณีที่ผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหน่ึงโดยไมไดรับอนุญาต

จากองคการ จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น

                          ๙.๒     กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกําหนดคาปรับ

เปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคางานจาง

                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือขอ

ตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอย

กวา     ๒ ป  นับถัดจากวันท่ีองคการไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  ๓๐

 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๑.    การจายเงินลวงหนา

                          ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคาคาจางทั้งหมด

แตท้ังน้ีจะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) ใหแกองคการกอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น

                 ๑๒.    การหักเงินประกันผลงาน

                          ในการจายเงินแตละงวด องคการจะหักเงินจํานวนรอยละ ๕ ของเงินที่ตองจายในงวดน้ันเพื่อ

เปน ประกันผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกันผลงานจะตองถูกหักไวทั้งสิ้นไมตํ่ากวา ๖ เดือน (สําหรับสัญญาที่เปนราคาตอ

หนวย) หรือของคาจางท้ังหมด (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาเหมารวม)

                          ผูรับจางมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผูรับจางจะตองนําหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคาร หรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๔

(๔) มาวางไวตอองคการ เพ่ือเปนหลักประกันแทน

                          องคการจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกลาวใหแกผูรับจาง

พรอมกับการจายเงินคาจางงวดสุดทาย



                 ๑๓.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ

                          ๑๓.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ องคการไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากเงินงบ

ประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓

                          ๑๓.๒   เมื่อองคการไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง ตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ

และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมกา

รพาณิชยนาวี ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗

วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๓.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งองคการไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ

ภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ องคการจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้า

ประกัน การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผู

ท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๓.๔   องคการสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลง

จางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๓.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยขององคการ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิ

เรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๓.๖   องคการ อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียก

รองคาเสียหายใดๆ จากองคการไมได

                                   (๑)    องคการไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียง

พอท่ีจะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกองคการ หรือกระทบ

ตอประโยชนสาธารณะ



                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๔.    การปรับราคาคางานกอสราง

                          การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่ คา

งานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการตอไปน้ี

                          ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

                          สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน

สัญญา หรือภายในระยะเวลาทีอ่งคการไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการท่ีไดระบุในขอ ๑.๕

                 ๑๕.    มาตรฐานฝมือชาง

                          เมื่อองคการไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศ

น้ีแลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใชผูผานการทดสอบ

มาตรฐานฝมือชางหรือผูผานการทดสอบมาตราฐานฝมือชางจาก สถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได

หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได

ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ ๐ ของแตละ สาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้

                          ๑๕.๑    สาขาชางกอสราง

                          ๑๕.๒    สาขาชางไฟฟา

                 ๑๖.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๗.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          องคการ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก

ใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          ท้ังน้ี หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ

ทําสัญญากับองคการ ไวชั่วคราว
 

องคการสะพานปลา

        กันยายน ๒๕๖๓





























































































































































































รายการประกอบแบบกอสราง 

โครงการกอสราง ปรับปรุง ทาเทยีบเรอื และตลาดประมงอางศิลา 

(เดิมและสวนเพ่ิมเติม) 

 ทาเทียบเรือประมงอางศิลา 

      จัดทำโดย 

  สำนักงานวิศวกรรม และสิ่งแวดลอม 

      องคการสะพานปลา 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ



 สารบัญ 
รายการตอทายสญัญาจางเหมาโครงการกอสรางปรับปรงุทาเทียบเรือ และตลาดปลาอางศิลา 
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1. รายการทั่วไป 1 - 11 
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รายการตอทายสญัญาจางเหมาโครงการกองรางปรับปรงุทาเทียบเรือ และตลาดปลาอางศิลา 

ที่ทาเทียบเรือประมงอางศิลา อำเภอ อางศิลา จังหวัด ชลบรุ ี

ฉบับลงวันที่…………………เดือน……………………….พ.ศ……………… 

รายการทั้งหมดแบงออกเปน  17  สวน ตามสารบัญแบบหมายเลขตอทายน้ี       รวม  93  แผน 

……………………………………………………………………………………………………………................................... 

 

สวนท่ี 1 รายการทั่วไป 

1. องคการสะพานปลาประสงคจะพจิารณากอสรางดังตอไปน้ี 

1.1  กอสรางโครงสรางหลังคาและรานคา) ตามรายละเอียดแบบกอสราง       

1.2   กอสรางอาคารสุขาสาธารณะ (บริเวณโรงคลุม 5)   ตามรายละเอียดแบบกอสราง       

1.3  กอสรางงานโครงสราง บอ Sump pump และ ฐานรับถังบำบัด ตามรายละเอียดแบบ 

 กอสราง       

1.4  กอสรางงานโครงสรางคาน และแผนพื้น ชวงคอคอดสะพาน ตามรายละเอียดแบบ 

 กอสราง                 

1.5  กอสรางงานพื้นทางลาด ตามรายละเอียดแบบกำหนด     

1.6  กอสรางงานปายโครงการ ตามรายละเอียดแบบกำหนด     

1.7  กอสรางงานประภาคาร ตามรายละเอียดแบบกำหนด               

1.8  กอสรางงานกันสาด ตามรายละเอียดแบบกำหนด 

1.9  กอสรางงานทางเทาและหลังคาโรงคลุม ตามรายละเอียดแบบกำหนด 

1.10  กอสรางระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบประปา, ระบบสุขาภิบาล และระบบน้ำสะอาด 

 รายละเอียดตามแบบกำหนด 

1.11  กอสรางราวกันตกแสตนเลส รายละเอียดตามแบบกำหนด 

1.12  งานระบบไฟฟา ระบบไฟฟาแรงสูง และระบบไฟฟาสองสวาง รายละเอียดตามแบบ 

 กำหนด 

1.13  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเขา ขนาด 11.00 x 60.00 เมตร รายละเอียด 

 ตามแบบกำหนด 

1.14  งานบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางระบายน้ำ พรอมฝาปดรายละเอียดตามแบบ 

 กำหนด                       

1.15  งานกอสรางหองปม จำนวน 1 หลัง รายละเอียดตามแบบกำหนด                       

1.16  งานระบบสุขาภิบาลบอพักน้ำและบอดักไขมัน 

1.17  งานครุภัณฑ  ระบบไมกั้นรถยนต,เครื่องกั้นสามขา สแตนเลส หยอดเหรียญ,พัดลมติด

หลังคา อุปกรณครบชุด ,เครื่องปรับอากาศ พรอมติดต้ัง 

2. สถานทีก่อสรางอยูทาเทยีบเรือประมงอางศิลา ตำบลอางศิลา อำเภอเมือง จังหวัด ชลบุร ี
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3. ผูรับจางตองมีแบบและรายการครบเก็บรักษาอยางเปนระเบียบ เพื่อคณะกรรมการตรวจการจางใช

ตรวจงานไดสะดวก 

4. องคการสะพานปลาเปนผูมีสทิธิในแบบและรายการชุดน้ี ผูรับจางจะนำไปใชในการกอสรางอื่นไมได 

5. ผูรับจางตองรับรองวาไดตรวจดูสถานที่กอสราง แผนผัง และรายละเอียดตาง ๆ ดังกลาวในขอ 1. 

โดยถ่ีถวนและเขาใจความหมายแจมแจงแลว และในการตีความหมายในแบบและรายการผูรับจาง

ตองอานแบบและรายการไปในทางที่เปนประโยชนตองานกอสราง หามมิใหอานแบบและรายการ

และตีความหมายไปในทางที่จะเจตนาหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติงานใหงานกอสรางน้ัน สำเรจ็เรียบรอย

ตามวิธีการกอสรางที่ถูกตองสมบูรณ และสวยงามเปนอันขาด 

6. ผูรับจางตองทำความสะอาดสถานที่กอสรางหรือสิ่งกีดขวางอื่นที่บริเวณที่ดินกอสรางใหหมด

เสียกอนแลวทำการปรับทรายถมหรือวัสดุที่กำหนดตามรายการในแบบกอสราง 

7. ในขณะที่ผูรับจางทำการกอสราง หากปรากฎวาแบบ แผนผัง หรือรายละเอียดตาง ๆ ในขอ 1. สวน

หน่ึงสวนใดบกพรอง คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง ผูรับจางตองแจงใหสถาปนิก วิศวกรหรือชาง

ควบคุมงานทราบ และเมื่อผูวาจางวินิจฉัยประการใด ผูรับจางตองปฏิบัติตามโดยไมคิดคาจาง

เพิ่มเติม และไมมีเงื่อนไขใด ๆ และหากมีงานสวนใดที่ไมกลาวไวในรายการ แตเปนงานสวนปกติที่

จะตองจัดทำงานน้ัน ๆ ในการกอสรางที่ดีทั่วไปแลว ผูรับจางตองยอมรับทำงานน้ันใหเรียบรอยโดย

ไมคิดคาจางเพิ่มเติมจากที่ตกลงกันไว 

8. ผูรับจางเปนผูรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ อันเกิดแกทรัพยสินและบุคคลทั้งภายในภายนอก

เน่ืองจากการกระทำใด ๆ ในงานน้ี 

9. ผูรับจางตองจัดการทำรังวัดที่เกี่ยวกับการดำเนินงานกอสรางครั้งน้ีดวยตนเอง 

10. วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ระหวางเริ่มงานกอสรางจนถึงวันสงมอบงานใหอยูในความ

อารักขาดูแลและรับผิดชอบของผูรับจาง หากมีการขนยายออกนอกบริเวณตองไดรับความเห็นชอบ

จากผูวาจางเสียกอน 

11. ผูรับจางตองจางผูควบคุมงานที่มีความรูประสบการณและทำงานอยูในที่กอสรางตลอดเวลารวมทั้ง

ตองจางผูชำนาญงานในงานชางไมและงานคอนกรีต ผูซึ่งมีหลักฐานแสดงตอผูวาจางจนเปนที่พอใจ

อยางนอยอยางละ 1 นาย มาเปนผูควบคุมงานน้ีและหากผูควบคุมงานน้ีปฏิบัติหนาที่บกพรองผู

รับจางจะตองเปลี่ยนผูควบคุมงานตามคำสั่งของผูวาจาง และจะตองมีวิศวกรโยธา เปนที่ปรึกษา

งานประจำบริษัทดวย 

12. ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุที่ใชในงานกอสรางใหมีคุณภาพอยูในช้ันมาตรฐานที่ดีมาใชในการกอสราง

งานน้ี ตามสัญญาน้ีผูรับจางตองเสนอตัวอยางทั้งที่เปนวัสดุ อุปกรณหรอืเปนองคประกอบบางสวน

ใหผูควบคุมงาน สถาปนิก วิศวกร ตรวจอนุมัติกอนจะนำไปใชงาน หากมีปญหาใด ๆ  ใหผูวาจางเปน

ผูตัดสินหามมิให ผูรับจางทำการกอสราง ติดต้ัง วัสดุหรืออุปกรณใด ๆ โดยพลการ 

13. ผูวาจางมีสิทธิแตงต้ัง ผูหน่ึงผูใดเปนผูควบคุมงานน้ี และผูรับจางตองใหความสะดวกและปฏิบัติตาม

คำแนะนำของผูควบคุมงาน ถาคำแนะนำน้ัน ๆ เปนทางที่จะบรรลุถึงความสำเร็จในการกอสราง



3 
 

ตามแบบแปลนใหงายข้ึน  

 ผูรับจางตองจดัสรางสำนักงานช่ัวคราวในบริเวณกอสรางเน้ือที่ประมาณ 18 ตารางเมตรสำหรับ

ใหผูควบคุมงานของผูวาจางใชปฏิบัติงานตรวจสอบแบบแปลนและวางแผนการปฏิบัติงานกอสราง

โดยใหมีอุปกรณเพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูควบคุมงานตามสมควร เชน เครื่องปรับอากาศ, 

ไฟฟาสองสวาง, หองน้ำ-สวม (พรอมอุปกรณครบทั้งหมด), โตะ เกาอี้ เครื่องนอนพรอมเตียง, 

เครื่องทำน้ำเย็น, โทรทัศน, เครื่องเสียง,  โทรศัพท, ชุดกาแฟพรอมอุปกรณ, ยานพาหนะเพื่อใชงาน

ในบริเวณกอสราง 

14. ผูรับจางตองทำการปดปาย เครื่องหมาย ไมกั้น และสิ่งประกอบอื่น ๆ เพื่อนำมาซึ่งความปลอดภัย

ทั้งคนงานภายในและบุคคลภายนอก ตลอดจนอำนวยความสะดวกแกการคมนาคมในบริเวณ 

กอสรางรวมทั้งติดสัญญาณไฟฟาในยามกลางคืน ในกรณีที่อาจจะเกิดอันตรายข้ึนได 

15. การตรวจงาน 

 คณะกรรมการตรวจการจาง วิศวกร และสถาปนิก จะตรวจงานตามลำดับช้ันของการ

ทำงานซึ่งผูรับจางตองอำนวยความสะอาดใหเขาถึงที่ที่จะตรวจไดเสมอ 

 ผูรับจางตองรายงานใหผูควบคุมงานกอสรางทราบเปนระยะ และระยะเวลาสมควร

ลวงหนากอนจึงกำหนดตรวจงานตาง ๆ เสมอ 

 งานใดที่ตรวจพบวาไมเปนไปตามแบบแผนและรายการ หรือตามคำสั่งผูรับจางตอง

แกไขโดยทันทีตามลำดับช้ันของงานที่มีระบุไวในสัญญาการแบงงวดงาน 

16. การเปลี่ยนแปลง 

   ผูวาจางมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงงานไดตามความเหมาะสมโดยที่การเปลี่ยนแปลงน้ัน

เปนผลดีแกงาน และไมเปนการทำใหเกิดความเสียหายแกแบบ หรือรายการ หรือตองเพิ่มคาใชจาย

เกินสมควร ผูรับจางตองปฏิบัติตามโดยดี โดยวิศวกร หรือสถาปนิก มีอำนาจที่จะทำได ถาไมทำให

สาระสำคัญของสัญญาเปลี่ยนแปลงไป 

17. การยับย้ังการจายเงิน 

17.1 คณะกรรมการมีอำนาจยับย้ังการจายเงินได ถาหากพบหลักฐานวาผูรับจางได

ทำงานบกพรองอันเปนการใหเกิดความเสียหาย แกผูวาจางแงใดแงหน่ึงดังน้ี 

17.1.1 งานที่บกพรองไมไดรับการแกไขใหเรียบรอยตรงตามงวดงาน กลาวคือผูรบัจาง

ตองแกไขงานที่ไดรับคำตำหนิจากคณะกรรมการตรวจการจางใหเปนการเสร็จ

สิ้นกอนรับเงินงวดตาง ๆ วัสดุใด ๆ ที่ไมพึงประสงค ใหเอาออกไปจากสถานที่

กอสรางทันทีหากยังไมนำออกไป ทางผูวาจางมีอำนาจที่จะจัดการใหนำออกไป

โดยผูรับจางจะปฎิเสธไมยอมเสียคาใชจายทางผูรับจางมีอำนาจหักเงินจากงวด

ตาง ๆ  ไดเสมอ 

17.2  แตถาความบกพรองดังกลาว ไดรับการพจิารณาแกไขเสรจ็สิ้นถูกตองตามสัญญาก ็

ใหยกเลิกการยับย้ังการจายเงินดังกลาว 
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17.3 งานกอสรางตองแลวเสร็จสมบูรณตามแบบ รายการ งวดงานและสัญญาในการสง

มอบงานงวดสุดทาย หามมิใหผูรับจางอางงานที่จะตองแกไขเพราะเหตุบกพรองไม

วากรณี ใด ๆ นำไปเกี่ยวของกับกำหนดระยะเวลาประกันงานและเงินคาประกัน

ความเสียหาย ซึ่งเปนภาระผูกพันซึ่งมีอยูตางหากไปหลังจากการสงมอบงานที่แลว

เสร็จสมบูรณ 

18. เมื่องานกอสรางแลวเสร็จเรียบรอย ผูรับจางตองรื้อถอนน่ังรานค้ำยัน โรงงานช่ัวคราวและอุปกรณ

การกอสรางอื่น ๆ ใหพนจากบริเวณกอสราง และทำความสะอาดบริเวณกอสรางใหเรียบรอยจึงถือ

วางานแลวเสร็จสมบูรณตามสัญญา 

19. ผูรบัจางตองติดต้ังระบบไฟฟาแสงสวาง และไฟฟากำลัง โดยเอกเทศใหเพียงพอแกการทำงาน

ตลอดเวลา และเปนผูเสียคาใชจายของตนเอง 

20.   ผูรบัจางตองจัดหาน้ำมาใชในงานกอสราง และเพื่อการอปุโภคบริโภคของคนงานเอง 

 

 

 

สวนท่ี 2 รายการวัสดุกอสราง 

  วัสดุกอสรางที่จะนำมาใชตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานดังน้ี 

2.1 ปูนซีเมนต  ปูนซีเมนตที่ใชในการผสมคอนกรีตของงานน้ีตองเปนปูนซีเมนตตราชาง หรือ

ปอรตแลนดซีเมนตชนิดอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเทา SPECIFICATION ของ ASTM C-150 

TYPE I หรือปูนซีเมนตชนิดแข็งตัวเร็ว (ปูนซีเมนตชนิดซุปเปอร) TYPE 3 ซึ่งมี 

      คุณสมบัติทางฟสิกสและรายละเอียดอื่น ๆ ดังน้ี 

       2.1.1   แรงดึงยอดซีเมนต ทราย ซึ่งมีสวนผสมปูน 1 สวน ทราย 3 สวน และน้ำพอ        

สมควร เมื่อไดหลอเปนแทงแชน้ำไวแลว 28 วัน จะตองมีแรงดึงยอดไมนอยกวา                 

35 กิโลกรัมตอหน่ึงตารางเซนติเมตร 

       2.1.2   การแข็งตัวครั้งแรก INITLAL SET จะตองไมนอยกวา 4 ช่ัวโมง (GILMORE) การ

แข็งตัวครั้งสุดทาย (FINAL SET) จะตองไดที่ภายในเวลาไม เกิน 10 ช่ัวโมง 

(GILMORE) 

       2.1.3   ตองเก็บซีเมนตไวในที่กันฝนได และตองอยูพนระดับน้ำอยางนอย 50 ซ.ม การ

เก็บกักปูนแตละครั้งจะตองใหพอดีใชหมดภายใน 2 เดือนเพื่อปองกันการเสื่อม

คุณภาพ 

       2.1.4   หามใชปูนซเีมนตเสื่อมคุณภาพ โดนความช้ืนหรือแข็งตัวเปนกอนแลวโดยเด็ดขาด 

ยกเวนปนูซเีมนตที่ใชคอนกรีตหยาบแทเทกนฐานราก แตตองไดรับความเห็นชอบ

จากชางผูควบคุมงานทุกครั้ง  

       2.1.5   ปูนซีเมนตที่นำมาใชจะตองมีคุณภาพดีไมรวมตัวจับกันเปนกอน จะตองเก็บรักษา    
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ใหเรียบรอย ไมใหถูกความช้ืน หรือถูกน้ำ หรือเปนที่สงสัยวาปูนซเีมนตน้ันเสื่อม     

คุณภาพแลว หามนำมาใชอีก 

2.1.6  ปูนขาว ตองเปนปูนขาวหินที่เผาสุกดี เน้ือปูนขาวตองละเอียด น่ิม ไมมีกอนแข็ง

ปนอยูดวย 

                    2.2  ทราย  ทรายตองเปนทรายน้ำจืดทีห่ยาบ คม และตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

2.2.1  ขนาดของทรายมีดังน้ี 

       ผานตะแกรงรอนขนาด 3/8” จำนวน    100%    โดยน้ำหนัก 

               ”         เบอร     4  จำนวน         95-100%    โดยนาหนัก 

           ”         เบอร     16 จำนวน        45-85%      โดยน้ำหนัก 

           ”         เบอร     50 จำนวน          5-30%      โดยน้ำหนัก    

           ”         เบอร   100 จำนวน           0-10%      โดยน้ำหนัก 

2.2.2  ทรายตองสะอาดปราศจากวัสดุอื่นเจือปน เชน ดิน เถาถาน ผัก หญา และ    

ORCANIC IMPURETIES ตาง ๆ กอนนำไปใชตองผานการรอนเสียกอนทุกครั้ง ใน

กรณีที่สงสัยผูควบคุมงานอาจสั่งใหหาจำนวนของ IMPURETIES โดยเทียบกับสี

ของน้ำยามาตรฐาน 

2.3  หิน  หินที่ใชจะตองเปนวัถตุดิบชนิดแข็ง เหนียว ไมผุ เปนหินยอยดวยเครื่องไดขนาด

มาตรฐาน สะอาด ปราศจากวัตถุอื่นเจือปน และตองมีคุณสมบัติและขนาดดังตอไปน้ี 

         2.3.1 ขนาดของหินมีดังน้ี 

       ผานตะแกรงรอนขนาด 1.5” จำนวน              @ 100%      โดยน้ำหนัก 

                ขนาด  1.0” จำนวน                                 55-100%    โดยน้ำหนัก 

       ขนาด  0.5” จำนวน                                   20-  60%    โดยน้ำหนัก 

       ฝาตะแกรงรอนเบอร      4” จำนวน                   0-10% โดยน้ำหนัก 

       เบอร  8”    จำนวน                                           5%      โดยน้ำหนัก 

         2.3.2 หินที่ใชจะตองเปนวัตถุแข็ง เหนียว ไมผุ และสะอาดปราศจากวัตถุอื่นเจือปน และ 

    จะตองผานการทดลองตามวิธี STANDARD TEST FOR ABRASION โดยมกีารสึก

หรอไมเกิน 40% 

             2.3.3 หามใชหินชนิดเน้ือหยาบ พรุน ซึง่เมื่อแชหินไวในน้ำในเวลา 24 ช่ัวโมง และมีน้ำ 

                                   หนักเพิ่มข้ึนกวา 10% 

         2.3.4  ตองลางหินหรือกรวดใหสะอาดดวยน้ำกอนนำมาใชงานเสมอ 

 

                     2.4   เหล็กเสริม  เหล็กเสริมที่ใชตองปราศจากรอยแตกราว สนิมเหล็กและน้ำมัน และจะตอง

                   มีคุณสมบัติตามรายละเอียดดังตอไปน้ี 

       2.4.1  เหล็กเสริม  STRUCTURAL GRADE 
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    -  แรงดึงยอด UTTMATE TENILE STRENGTH จะตองไมนอยกวา 3,700  

                กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร 

    -  แรงดึงที่ขีดยึด TENSILE STRENGTH AT YIELD POINT จะตองไมนอยกวา  

                2,400 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร 

    -  ความยืดตัวจะตองไมนอยกวา 20% ในชวงความยาว 8 เทาของขนาดเสนผาศูนย 

                กลางของเหล็กน้ัน 

   -  ยกเวนเหล็กขอออยตองมีคุณสมบัติตาม SPECIFICATION ของผูผลิตซึ่งทางผู

วาจางเช่ือถือ หากเปนเหล็กขอออยที่ผลิตในประเทศไทยใหใชเหล็กที่ผลิตจาก

บริ ษัทโรงปูนซี เมนต ไทย จำกัด หรือ เหล็ก  G.S เท า น้ัน การนำเหล็กที่

นอกเหนือจากโรงงานทั้งสองมาใชจะตองไดรับอนุมัติจากผูวาจางเปนลายลักษณ

อักษรกอน จึงจะใชไดหากในขณะกอสรางปรากฎวาเหล็กขอออยขาดตลาด จะ

เปนดวยทางโรงงานผลิตไมทันใชหรือไมผลิตผูรับจางมีสิทธ์ิที่จะขอใชเหล็กกลมได

แตตองไดรับความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษรจากวิศวกรผูควบคุมงานกอน 

2.4.2  ในกรณีที่ผูควบคุมงานของผูวาจางสงสัยวาเหล็กเสริมที่จะนำมาใชในการกอสราง

อาจมีคุณภาพไมดีกำหนดไว ผูรับจางจะตองตัดเหล็กทุก ๆ ขนาด ๆ ละไมนอย

กวา 2 ทอน หรือ 4 ทอนจากเหล็กเสนหน่ึงตอจำนวนเหล็กทุก ๆ 100 เสน และ

ใหตัดจากเหล็กที่ไดสงไปกองไวในบริเวณที่ทำการกอสราง ใหกระทำการตัดเหล็ก

ตอหนาผูควบคุมงาน และจัดสงเหล็กเหลาน้ันไปยังผูวาจางโดยผูรับจางเปนผูเสีย

คาใชจายตาง ๆ ทั้งสิ้น เพื่อตรวจสอบคุณภาพกอนลงมือทำการกอสราง เมื่อผล

เทากันหรือสูงกวาที่กำหนดไวในขอ 2.4.1 และไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงานแลว 

จึงใชเหล็กขนาดน้ัน ๆ ทำการกอสรางไปได  

2.5 น้ำ 

2.5.1  น้ำที่ใชผสมคอนกรีตจะตองเปนน้ำที่รบัประทานได หรือน้ำจืดทีส่ะอาดปราศจาก 

        กรดดางน้ำมัน และพฤกษชาติตาง ๆ   

        2.5.2  ถาน้ำ ณ ที่กอสรางมีคุณภาพไมดีพอ ผูควบคุมงาน อาจสั่งใหนำน้ำที่สะอาดมาจาก 

                                  ที่อื่นได 

                     2.6  คอนกรีต 

2.6.1  สวนผสมคอนกรีต คอนกรีตทั้งหมดที่ใชสวนผสมปนูซีเมนต:ทราย:หิน 1:2:4 โดยน้ำ              

หนักหรือใน 1 ลูกบาศกเมตร ของคอนกรตีใชปูนซีเมนต 325 กิโลกรัม ทราย 450

ลิตร หิน 900 ลิตร สวนผสมคอนกรีตทั้งสองชนิดที่กลาวมาแลวขางตนจะตองมี

รายละเอียดดังน้ี 

             -  อัตราสวนคอนกรีตเมื่อทดสอบโดยวิธี SLUM TEST ตองไมเกิน 5 ซ.ม 

             -  แรงอัดสูงสุดของแทงคอนกรีตขนาด 15 x 15 x 15 ซม.เมื่อมีอายุครบ 28 วันตอง 
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                                   ไมนอยกวา 280 ก.ก/ตร.ซม สำหรับคอนกรีต 1:2:4 

        2.6.2  การผสมคอนกรีต  การผสมคอนกรีตตองทำดวยเครื่องผสมเสมอ สำหรับการผสม    

                                   ดวยเครื่องครั้งหน่ึง ๆ ตองใชเวลาอยางนอย 2 นาที เพื่อใหวัตถุผสมไดเคลากันเปน 

                                   สีเดียว 

        2.6.3  สวนของน้ำ น้ำเปนสวนที่สำคัญที่สุดที่จะทำใหคอนกรีตแข็งและดี การกำหนดสวน 

                                   ของน้ำใหพอดี ใหใชวิธีทดลองความยุบดังตอไปน้ี 

-   วางแบบกรวยปลายตัด (ขนาดเสนผาศูนยกลางตอนบน 10 ซ.ม ตอนลาง 20 ซ.มสูง 

30 ซ.มมีหูสำหรับถือสองห)ู บนผิวที่เรียบแลว 

-   เอาคอนกรีตที่ผสมไวเทลงในแบบกรวยเปนช้ันๆ ละ 10 ซ.ม กระทุงช้ันละ 25                                        

ครั้งดวยเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง 5/8” ยาว 60 ซ.ม ปลายมนคลายลูกปน                                   

ปาดปลายแบบกรวยใหเรียบ แลวยกแบบกรวยออกทันที แลวัดดูวาคอนกรีตยุบ                                      

ลงไปเทาใด สำหรับคอนกรีตเสริมเหล็กความยุบจะตองไมนอยกวา 3 ซ.ม และ                                       

ไมมากกวา 5 ซ.ม ตองทดลองบอย ๆ เพื่อใหรูวาความยุบลงเปนเทาที่ประมาณ                                       

ไว ถาความยุบไมคงเดิมตามที่ประมาณไว ใหลดจำนวนน้ำลง หรือเพิ่มข้ึนแลวแต

ความยุบมากหรือนอยไปเพื่อใหไดความยุบตามที่ตองการ 

2.6.4  การเทคอนกรีต 

-  เมื่อไดตรวจดูแบบหลอและการวางเหล็กเสริม เห็นวามั่นคงและถูกตองตามแผนผัง

แลว จึงจะทำการเทคอนกรีตได 

-  ในการวางเหล็กเสริมตองใหเหล็กทุก ๆ เสนหางกันจากหนาไมแบบที่สัมผัสกับ                  

คอนกรีตเทากันตลอดหรือดังแสดงไวในแบบแปลน 

-  กอนที่จะเทคอนกรีตในแบบ จะตองจัดการกวาดเก็บและมิใหมีข้ีเลื่อยหรือเศษ                   

ช้ินหรือผงตาง ๆ ที่เกิดจากการกอสรางและแบบอยูในแบบที่จะเทคอนกรีตได                   

ถามีสิ่งใดอยูในแบบโดยใชสำหรับยึดช่ัวคราวเพื่อใหแบบเหลาน้ันต้ังวางอยูใน                    

รูปรางที่ ถูกตอง จะตองจัดการเอาออกเสียเมื่อเทคอนกรีตถึงระยะที่สิ่งๆ น้ัน                    

วางอยูการเทคอนกรีตน้ันจะตองระวังมิ ใหสวนที่ เปนกอนโตแยกไปอยูคน                  

ละสวน ตองใหสวนผสมที่ เทไปแลวผสมกันเปนเน้ือเดียวกัน และตองรีบนำ                    

คอนกรีตที่ผสมแลวใสลงในไมแบบโดยเร็วกอนที่คอนกรีตน้ันจะแข็งตัว ทั้งตอง                    

ระมัดระวังไมไหเหล็กเสริมเคลื่อนยายตำแหนงจากการเทคอนกรีตแบบใชราง                    

ยาว ๆ  เพื่ อลำเลียง คอนกรีตจากปากโม ไป ถึงที่ เท โดยตรง ตองระ วังว า                    

คอนกรีตจะไมเกิดการแยกตัว SEGREGATION  และตองไดรับความเห็นชอบ                    

จากผูควบคุมงานของผูวาจางเปนลายลักษณ เสียกอนจึงนำไปใชได  ห าม                   

ลำเลียงคอนกรีตในระยะสูงกวา 1.5 เมตรในกรณีที่ตองเทคอนกรีตในระยะสูงกวา 

1.5 เมตร จะตองใชทอเปนโลหะ ซึ่งผูควบคุมกิจการ เห็นชอบและอนุญาตใหใชได 
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และจะตองพยายามเทคอนกรีตใหเต็มทออยูเสมอ โดยใหปลายทอดานลางจมอยูใน

ช้ันคอนกรีตที่เพิ่งเทใหมอยูตลอดเวลา เมื่อคอนกรีตเริ่มแข็งตัวแลวจะตองระวังมิ                                        

ใหแบบหลอคอนกรีตหรือเหล็กเสริมสวนหน่ึงสวนใด ซึ่งย่ืนออกมาจากแบบ                                        

คอนกรีตไดรับความกระทบกระเทือนเสียหายเปนอันขาดในขณะที่ทำการเท

คอนกรีตอยูน้ัน จะตองใชเครื่องมือสั่นสะเทือนชนิดหัวงู หรือเครื่องเขยาชนิดอื่น ซึ่ง

ผูควบคุมกิจการงานยอมรับใหใชไดแลวทำการเขยา เพื่อใหคอนกรีตแนนตัว

ปราศจากโพรง ถาในกรณีที่ไมสามารถใชหัวสั่นสะเทือนลงไป เขยาไดเน่ืองจากมี

เหล็ก หรืออยางอื่นกีดขวางอยูก็จะตอง ใชเครื่องสั่นสะเทือนลงไปเขยาไดเน่ืองจาก

มีเหล็กหรืออยางอื่นกีดขวางอยูก็จะตอง ใชเครื่องเขยาแบบยึดติดไวบนไมแทน 

อยางไรก็ดีการเขยาคอนกรีตดวยเครื่องสั่นสะเทือนจะตองไมแชหัวงูอยูที่สวนหน่ึง

สวนใดของคอนกรีตนานจนเกินไป จนคอนกรีตอาจเกิดการแยกตัวได และตองเขยา

ใหสม่ำเสมอทั่วกันตลอดโครงการที่ทำการเทคอนกรีต 

           หากวิศวกรกำกบังาน  หรือชางผูควบคุมงานเห็นมีความจำเปนตองใชเครือ่ง

เขยาคอนกรีตแบบพิเศษแบบเกาะขางไมแบบ ผูรับจางตองจัดหาเครื่องมือดังกลาว

มาใชงานตามความตองการของผูวาจาง หามนำคอนกรีตทีผ่สมแลวทิง้ไวนานเกิน

กวา 20 นาที มาใชเปนอันขาด 

2.6.5  รอยตอ สำหรับฐานราก ตอมอ คาน และพื้นตองทำการเทคอนกรีตรอบเดียวให                   

เสร็จตลอดที่รอยตอที่ไดแสดงไวในแบบแผนผัง เมื่อจำเปนตองหยุดพักการเท                   

คอนกรีตช่ัวคราวจะตองไดรับการอนุญาตเสียกอน และกอนที่จะเทคราวใหม                   

จะตองสกัดผิวคอนกรีตเกาใหขรุขระ ถามีคอนกรีตเปรอะเปอนหุมเหล็กอยู                   

จะตอง กระเทาะคอนกรีตน้ันออกทิ้ง และทำความสะอาดใหเรียบรอย                   

จะตองรดน้ำผิวคอนกรีตเกาใหชุมอยูเสมออยางนอยเปนเวลา 2 ช่ัวโมง และ

ใชน้ำปูนหรือปูนผสมทราย สวนผสม 1:1 ทาสกัดรอยตอเหลาน้ันเสียกอน                   

โดยเฉพาะการเทคอนกรีตน้ันตองเทคอนกรีตตลอดรวดเดียวถึงจุดตอ 

(CONSTRUCTION JOINT) 

           2.6.6  การบำรุงคอนกรีตสำหรบัโครงสรางทั่วไปภายหลังจากการถอดแบบแลว  

                    12  ช.ม ตองใชกระสอบชุบน้ำใหเปยกปกคลุมอยูตลอดเวลาติดตอกันไมนอย 

                    กวา 10 วัน การฉีด หรือรดน้ำกระสอบกระทำไดเฉพาะตอนเชาเทาน้ัน และ 

                    ตองรดน้ำใหชุมพอทีจ่ะรกัษาความช้ืนไปไดตลอดทั้งวัน 

            สวนพื้นทรายหลังจากเทแลว 12 ช่ัวโมง ตองกักน้ำใหขังบนพื้น   

          ตลอดเวลาติดตอกันไมนอยกวา 10 วัน และตองคอยเติมน้ำอยูเสมอ เพื่อไมให    

          น้ำที่ขังแหง 

   2.6.7    แบบหลอ ไมที่ทำแบบหลอจะตองเปนเหล็กหรือไมเน้ือแข็งปานกลาง ไมผุ   
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                                         และไมคดงอ แบบหลอตองประกอบใหแนนหนาและตองยึดค้ำจน แบบไม 

                                         เคลื่อนที่ได เพื่อใหคอนกรีตไดรูปตามขนาดกวาง-ยาว ดังที่แสดงไวในแบบ   

                                         คอนกรีตที่หุมเหลก็ตองใหไดตามรายละเอียดที่แสดงไวในแบบตองเขาไมให  

                                         สนิทเปนเน้ือเดียวกันเพือ่กันน้ำปูนรั่ว และดานในของไมที่ถูก 

                                                 คอนกรีตไสกบใหเรียบรอยลางใหสะอาด และทาน้ำมันกอนลงมือเท 

                                          คอนกรีตเสมอ 

                               แบบหลอที่ใชกบัโครงสรางสวนที่เปน CONCRETE (ไม ฉาบปูน 

           ทราย) จะตองเปนแบบหลอที่ไสกบใหเรียบเปนพเิศษเฉพาะดานในและตอง 

           ประกอบเขาลิ้นใหแนนหนา เพื่อใหแผนไมแบบที่ตอกันเรียบเปนแผนเดียว 

           กัน สำหรับครอบปูนทรายที่อาจติดอยูบางระหวางตอนรอยตอแผนไมแบบ  

           ตองทำการขัดถูออกจนเรียบ ขนาดของสวนโครงสรางเมื่อถอดแบบแลว ตอง 

           มีขนาดโตสม่ำเสมอตามที่ระบุไวในแบบแปลน ในกรณีผูรับจางไมประสงค 

           จะใชไมเขาลิ้นตองใชแผนสังกะสีแผนเรียบปดรอยตอไม ตามที่แบบแสดงไว 

  แบบหลอจะถอดออกไมไดจนกวาจะไดกำหนดเวลา การถอดแบบ 

           ตองไมใหคอนกรีตไดรับความกระเทือน 

  ในกรณีที่ใชปูนซเีมนตชนิดแข็งตัวเร็ว RAPID HARDENTING  

           CEMENT ผูรบัจางอาจจะไดรบัอนุญาตใหถอดแบบหลอเร็วกวาที่กำหนดทั้ง 

            น้ีจะตองไดรับความเห็นเปนลายลักษณอักษรจากผูควบคุมงานเสียกอน เมื่อ 

            ถอดไมแบบแลวผิวคอนกรตีที่สมัผสักับไมแบบตองเรียบและปราศจากรอย 

            ตอของไมแบบ  หากผิวคอนกรีตมีตามดมากตองรบีฉาบผิวใหเรียบดวยปูน 

            ทรายทันที หามมีน้ำหนักบรรทุกใด ๆ ทัง้สิ้น จนกวาคอนกรีตจะมอีายุครบ  

            28 วัน 

    2.6.8  การตอและตัดเหล็กเสริม 

               2.6.8.1  การตอเหล็กโดยวิธีเช่ือม ใหเช่ือมโดยวิธีใชไฟฟาแรงสูง เมื่อเช่ือม 

                                                      เสร็จแลวใหรอยตอรับแรงดันไดเทากัน หรอืมากกวาเหล็กเสน 

                                                      ธรรมดาที่กำหนดไวในขอ 2.4 

                          เมื่อมีการเช่ือมทุก ๆ คราวผูรับจางตองแจงใหผูควบคุมกจิการงาน   

                                                      ของผูรบัจางทราบ และตองสงตัวอยางเหล็กเช่ือมชนิดดวยกันกับที ่

                                                       ใชงานคราวละ 4 ตัวอยาง ไปใหผูวาจางเพือ่ตรวจสอบคุณภาพ  

                                                       คาใชจายทั้งหมดผูรับจางเปนผูเสียหายเองทั้งสิ้น  

                     2.6.8.2   การตอเหล็กโดยวิธีการซอมเหลือ่มกัน (SPLICE) รอยตอของเหล็ก 

                                 แตละเสนตองไมอยูในแนวเดียวกัน ควรหางเหลี่ยมกันประมาณ 1  

                                 เมตร และในกรณีทีเ่มื่อตอเหล็ก แลวจะทำใหเหล็กแตละเสนชิด 
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                                 กันมากจนเกินไปไมมีชองวางพอเพียงสำหรับเท คอนกรีต ตอง 

                                 ตอโดยวิธีเช่ือมเทาน้ัน 

                          การตอเหล็กจะตองเปนไปตามที่ไดแสดงไวในแผนผัง      

            ตอนที่เหลื่ยมกันจะตองมีระยะยาวไมนอยกวา 40 เทา ของขนาด 

            เสนผาศูนยกลางเหลก็ สำหรับเหล็กขอออยตองไมนอยกวา 30 เทา  

            ของเสนผาศูนยกลางเหล็ก ปลายเหลก็ใหงอโคงเปนครึ่งวงกลม 

                    2.6.8.3  ตองวางเหล็กเสริมหาง ๆ ใหถูกตองตามแบบแผนผัง และจะตองตรงึ         

                                ไมใหเคลื่อนที่ในระหวางเทคอนกรีต การหนุนเหลก็ใหหนุนดวยลูก 

                                ปูนที่หลอไวไดมาตรฐาน ลูกปูนที่หนุนจะตองบมโดยทิง้ไวในน้ำ 

                                หลังจากหลอเสร็จ ไมนอยกวา 10 วัน 

                    2.6.8.4 การแตงผิวคอนกรีตเมื่อถอดแบบออกแลว ตองแตงผิวคอนกรีตที่มรีู                        

                               พรุนไมเรียบรอยดวยซีเมนต ทราย ซึ่งมีสวนผสม 1:1 เพือ่ใหผิว  

                               คอนกรีตเรยีบและเกลี้ยง การแตงผิวตองแตงหลัง การถอดไมแบบ 

                               ทันที 

                   2.6.8.5   คอนกรีตทีหุ่มผิวเหล็กเสริม (CONVERING) วัดจากผิวนอกจากเหล็ก 

                               เสริมถึง ผิวนอกจากคานหรอืเสาคอนกรีตที่หุมเสาผิวเหลก็เสรมิ 

                               โดยทั่วไปใหมี CONVEPING 4.0 ซม.ยกเวน SHEET PILE ซึ่งมี     

                               CONVERING 5.0 ซ.ม 

           การหนุนเหล็กเพื่อใหมีคอนกรีตหุมตามความหนาทีก่ำหนด  

                    ขางตน หรือที่กำหนดไวในแบบแปลน ตองหนุนดวยลูกปูนที่หลอไว  

                    อยางมาตรฐานขนาด 5 x 5 ซม.และตองหนุนเหล็กลอยข้ึนจากผิวไม 

                    แบบสม่ำเสมอ เพื่อใหคอนกรีตหุมเสาผิวเหล็กมี  ความหนาเทากัน  

                    ลูกปูนที่ใชหมุนมีสวนผสม ปูน: ทราย 1:1 ฝ โดยน้ำหนัก  

                    ลูกปูนที่ใชหนุน ตองมกีารบมโดยทิง้ไวในน้ำหลังจากหลอเสรจ็ไมนอย 

                    กวา 10 วัน 

       2.6.9  การแตงผิวคอนกรีต 

                         เมื่อถอดแบบคอนกรีตแลวตองแตงผิวคอนกรีตที่มรีูพรุนไมเรียบรอย 

                                           ดวยซีเมนตทราย ซึ่งมสีวนผสม 1:1 เพื่อใหผิวคอนกรีตเรียบและเกลี้ยง การ 

                                           แตงผิวตองแตหลังจากถอดไมแบบทันท ี

                          สำหรับพื้นคอนกรีต เมือ่คอนกรีตเริม่แข็งตัวแลวจะตองใชไมกวาด     

                                           กวาดผิวคอนกรีตไมกวาดที่ใชน้ีจะตองเปนแบบทีผู่ควบคุมกจิการงานได 

                                           อนุมัติแลว  การกวาดไมกวาดพื้นดวยขวางจากขอบหน่ึงไปยังอีกขอบหน่ึง  

                                           การกวาดแตละครั้ง ใหกวาดคลุมการกวาดสวนหน่ึง ๆ ของครั้งกอน ๆ ดวย  
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                                           และจะตองระมัดระวังไมใหกัดเน้ือคอนกรีตเกินกวา ผ ซม. เพียงแตใหผิวเน้ือ 

                                           หยาบเทา น้ัน ผิวคอนกรีตเมื่อเสรจ็เรียบรอยแลวจะตองไมมรีูโพรงขรุขระ 

                                           เปนหลุมหรอืเปนกอนเล็ก ๆ หรือพวกหินหยาบโผลติดผิว 

       2.6.10  การหลอแทงคอนกรีตสำหรับทดลอง 

 2.6.10.1เพื่อเปนการตรวจคุณภาพของคอนกรีตวาจะดีพอหรือไม ผูรบัจาง

ตองหลอแทงคอนกรีต 15 x 15 x 15 ซม. ตอหนาผูควบคุมคอนกรีต

ที่ใชหลอทดลองตองเปนคอนกรีตที่ไดจากการผสม สวนผสม

คอนกรีตที่ใชหลอเปนโครงสรางการหลอแทงคอนกรีตตามความใน

ขอ 2.6.9 ขอยอย 1 น้ี ผูรบัจางตองเปนผูจัดหาแบบชนิดทำดวย

เหล็กเปนรปูสีเ่หลี่ยมมุมฉาก และทุก ๆ ดานตองมผีิวเรียบเปน

จำนวนอยางนอย 3 แบบ วิธีหาแทงคอนกรีตใหใสคอนกรีตลงในแบบ

ที่ละช้ัน รวม 3 ช้ันหนาประมาณเทา ๆ กัน กระทุงช้ันละ 25 ครั้ง 

ดวยเหล็กกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 5/8” ยาว 60 ซ.ม ซึ่งมีปลาย

มนคลายลกูปน และปาดปลายแบบใหเรียบ 

2.6.10.2 ผลเฉลี่ยของแรงอัดสงูสุดของแทงคอนกรีตทดลอง 3 แหง  

            2.6.10.28 ตามขอซึ่งสงไปทดลองน้ัน จะตองไมต่ำกวาแรงอัดสงูสุด 

ที่กำหนดไวในแบบของผูวาจาง และแรงอัดสงูสุดของแทงคอนกรีตที่

นอยที่สุดจะตองไมต่ำกวา 90% ของแรงอัดสงูสุดทีก่ำหนดไวในแบบ

ของผูวาจาง และแรงอัดสงูสุดของแทงคอนกรีตที่นอยทีสุ่ดจะตองไม

ต่ำกวา 90% ของแรงอัดสูงสุดที่กำหนดไวในขอ 2.6.1 ของรายการ 

  2.7  การตอกเสาเข็มทั่วไป  เสาเข็มทกุตนจะตองตอกถึงระดับที่ตองการตามที่แสดงไวใน 

แบบแปลน การตอกใหตอกดวย DROP HAMMER ที่มีน้ำหนักลูกตุมไมนอยกวา 3.5 และไม

เกิน 6 ตัน ยกสูงไมเกิน 25 น้ิว โครงปนจั่นที่ใชตองแข็งแรง ซึ่งมีการออกแบบอยางถูกตอง 

โดยไมมีการบิดตัวมากเกินไปในขณะตอก จนทำใหเสียแรงสง แรงกระแทกสูงสุดบนหัว

เสาเข็มจะตองไมทำใหคอนกรีตรับ COMPRESSIVE  STRESS เกิน 120 ก.ก/ชม.2 โดยปกติ

วิศวกรผูกำกับการงานของผูวาจางจะเปนผูกำหนดระยะการยกของลูกตุมของเสาเข็ม เมื่อ

ตอกเสาเข็มถึงระดับที่ตองการกอนจะหยุดตอกจะตองทำการตรวจสอบรับ น้ำหนักทุกตน

โดยใชสูตร DYNAMIC ของ HILLEY หากการตรวจสอบน้ำหนักจากสูตรดังกลาวปรากฎวา

เสาเข็มรับน้ำหนักไมไดตามที่ตองการ ผูรับจางจะตองทำการทดสอบโดยวิธี STATIC 

LOADING TEST ซึ่งวิศวกรของผูวาจางจะเปนผูกำหนดหลักเกณฑการทดสอบในขณะ

กอสราง คาใชจายทั้งหมดผูรับจางเปนผูจายแตฝายเดียว ถาการทดสอบโดย STATIC 

LOADING TEST ปรากฏวาเสาเข็มรับน้ำหนักไมไดตามที่กำหนดผูวาจางจะสั่งใหผูรับจาง

หลอเข็มที่เหลือใหมีความยาวเพิ่มข้ึนไดอีก 1.00 เมตร โดยผูรับจางไมคิดเงินเพิ่มจากที่ไดตก
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ลงกันไวในสัญญา ในกรณีที่การตอกเสาเข็มยังไมถึงระดับที่ตองการ แตไมสามารถจะตอก

เสาเข็มลงไดอีก โดยคอนกรีตหัวเสาเข็มรับ COMPRESSIVE STRESS ถึง 120 กก./ชม.2  

แลวใหหยุดการตอกได แตการตอกมีขอยกเวนวาเสาเข็มจะตองจมฝงดินไมนอยกวา 5.00 

เมตรถาเสาเข็มฝงจมดินนอยกวา 5.00 เมตร แตการตอกถึงข้ัน REFUSAL กอน ผูรับจาง

อาจจะตองทำ JETTING ควบคูกันไปในขณะตอกหากสภาพดินอำนวยให ซึ่งผูวาจางจะ

กำหนดใหขณะกอสราง ในกรณีสภาพดินไมอำนวยใหใช JETTING เพราะเปนช้ัน VERY 

STIFF CLAY ผูรับจางจะอนุญาตใหหยุดการตอกกอนถึงระดับได เสาเข็มทุกตนเมื่อตอกถึง

ระดับแลวจะตองปราศจากรอยแตกราว หากปรากฎวามีชางผูควบคุมงานจะพิจารณา

กำหนดวิธีการซอม หรืออาจจะใหตอกเสาเพิ่มก็ได ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคำแนะนำ 

  การยกเสาเข็ม ผูรับจางตองจัดหาผูที่มีความชำนาญในการตีเสาเข็มมาเปนผู

ควบคุมคือการตีเสาเข็มในงานน้ี การยกเสาเข็มในงานน้ีใหยกแบบ 2 จุด จุดที่ยกใหหางจาก

ปลายเสาเข็ม – 0.20 L ตัว L คือความยาวของเสาเข็มกอนที่จะยกเสาเข็มใหพนดิน ตองใหส

ลิงที่ยกทั้งสอง 2 เสนตึงเสียกอนแลวจึงยกข้ึนพรอม ๆ กันเพื่อปองกันการแตกราวของ

เสาเข็ม การลำเลียงเสาเข็มจากเชิงทา หามลำเลียงโดยวิธีดึงเสาใหไถไปบนน่ังราน ตอง

ลำเลียงโดยวางบนค้ำยันอยางนอย 2 จุด ที่มีลอรถยาง หรือเหล็กรองรับแลวแลนบนราง

รถไฟขนาดเล็กทีว่างขนานกับความยาวของทาเรือ เพื่อใหเสารับแรงสั่นสะเทือนนอยที่สุดใน

ระหวางการเคลื่อนยาย 

  เสาเข็มทุกตนเมื่อตอกถึงระดับที่ตองการแลว หัวเสาเข็มยอมใหเบนจาก

ศูนยกลางเสาที่ระบุไวในแบบแปลนไมเกิน 2 น้ิว หากปรากฎวาหัวเสาเข็มผิดศูนยมากกวา 2 

น้ิว วิศวกรผูกำกับงานมีสิทธิสั่งใหถอนเสาเข็มแลวตอกใหม หรือสั่งใหทำการแกไขตามแต

กรณีผูรับจางตองยอมปฏิบัติตามคำสั่งแกไขโดยทันที 

  ในกรณีที่จำเปนจะตองเคลื่อนยายเสาไฟฟาที่กีดขวางการกอสราง คาใชจาย

ตาง ๆ เปนของผูรับจางทั้งสิ้น 

  ในกรณีที่ไมสามารถจะทำการกอสรางไดตามรูปแบบและหรือมีการปรับปรุง

แบบกอสรางวิศวกรผูออกแบบหรือผูวาจางมีสิทธิที่จะกระทำไดตามความจำเปน เปนตนวา

ปรับแนวการกอสราง ลดหรือเพิ่มความยาวสะพาน ปรับขนาดของทาเทียบเรือและตำแหนง 

เปนตน ซึ่งการกระทำดังกลาวไมมีผลทำใหคากอสรางเปลี่ยนไปและไมทำใหสาระสำคัญของ

สัญญาเปลี่ยนไป 

 

 

 

 

 



 

งานส่วนที่ 3   หมวดงานประเภทอาคาร (งานปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือ) 

1. รายการประกอบแบบโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ท่าเทียบเรือ และตลาดประมงอ่างศิลา  
    (งานสะพานท่าเทียบเรือ)  

 การวัดระยะห่างระหว่างโครงสร้าง โดยทั่วไปถือจากศูนย์กลาง ส าหรับระยะอ่ืน ให้ถือตาม 
แบบแสดง ถ้าปรากฏว่าตัวเลขใดขัดแย้งกัน ให้ผู้รับจ้างติดต่อ ปรึกษากับสถาปนิกผู้ออกแบบเพ่ือท าการแก้ไข
ก่อนด าเนินการต่อไป ให้เข้าใจ หากไม่เข้าใจหรือมีข้อขัดแย้งใด ๆ เกิดขึ้นไม่ว่าในแบบหรือรายการ ผู้รับจ้าง 
ติดต่อสอบถามได้จากสถาปนิกผู้ออกแบบ เพ่ือจะได้ชี้แจงให้ผู้รับจ้างทราบก่อนที่จะน ามาใช้หรือประกอบการ
ก่อสร้าง หากปรากฏว่าวัสดุหรืออุปกรณ์ถูกน ามาใช้ก่อนมีการตรวจสอบ และมีการตรวจสอบพบภายหลังโดย
เจ้าของ หรือสถาปนิกผู้ออกแบบ หากผิดจากมาตรฐานที่ก าหนด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

2.  งานผังบริเวณ 

 ระยะแนวผังที่แสดงในรูปรายการเป็นเพียงระยะโดยสังเขป ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับมอบอ านาจ 
จะได้ชี้แจงต าแหน่งจริงในขณะเริ่มโดยระดับสะพานท่าเทียบเรือ และอาคาร  +/- 0.00  ให้ถือระดับพ้ืนถนน
ทางเข้าเดิม (ค่าระดับที่ก าหนดให้เป็นค่าระดับโดยประมาณ) 

3.  ลักษณะท่ัวไป 

เป็นสะพานท่าเทียบเรือ คอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.  โครงสร้าง 

งานคอนกรีตในส่วนของโครงสร้างทั้งหมด  ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ สามารถรับแรงอัดได้ไม่ 
น้อยกว่า  280  กก./ตร.ซม.  เมื่อทดสอบกับก้อนลูกปูนขนาด  0.15 x 0.15 x 0.15 ม.  โดยคอนกรีตที่ใช้เท
โครงสร้างต้องเป็นคอนกรีตที่เพ่ิงได้รับการกวนผสม ห้ามทิ้งไว้นานเกิน  45  นาที  น ามาใช้งาน  นอกจากจะ
อยู่ในโม่หมุนและผสมด้วยน้ ายาหน่วงการเซ็ทตัว  คอนกรีตให้ใช้อัตราส่วนผสม 1:2:4 โดยปริมาณซีเมนต์ที่จะ
ใช้ จะต้องเป็นของบริษัทค้าวัสดุก่อสร้าง  ทรายให้ใช้ทรายสะอาดปราศจากเปลือกหอย ซากสัตว์ ดิน หรือสิ่ง
อ่ืนใดซึ่งจะเป็นอันตรายต่อการรับน้ าหนักของคอนกรีต น้ าจะต้องเป็นน้ าสะอาด ปราศจากกรด ด่าง ซึ่ง
สามารถดื่มกินได้ หินจะต้องเป็นหินซึ่งมาจากโรงโม่หินซึ่งก าหนดให้ใช้หินเบอร์ 2 ความแหลมคม สามารถใช้
งานให้คอนกรีตเกาะยึดได้  ก่อนเทคอนกรีตทุกครั้งจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้
เพ่ือท าการตรวจแบบโครงสร้างเสริมเหล็กจึงท าการเทคอนกรีตต่อไป การท างานจะต้องมีการใช้เครื่องกระทุ้ง
เพ่ือให้คอนกรีตรวมตัวได้ดี หลังจากถอดแบบแล้วถ้าเกิดมีโพรงในเนื้อคอนกรีต ซึ่งวิศวกรพิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นอันตรายต่อการรับน้ าหนัก ผู้รับจ้างจะต้องท าการทุบและเทส่วนใหม่ตามค าแนะนะของวิศวกรโดยไม่มีข้อ
ขัดแย้งใด ๆ เหล็กเสริมคอนกรีตส่วนที่เป็นเหล็กข้ออ้อยให้ใช้เหล็กเสริม  ของ  บลส.  มาตรฐาน  30  สามารถ



รับก าลังเค้นตึงได้ไม่น้อยกว่า  3,000  กก./ตร.ซม. บลส.  มาตรฐาน  SR  24  โดยสามารถรับแรงดึงได้ไม่น้อย
กว่า  2,400  เหล็กขนาด  25  มม.  ใช้เหล็ก 

ข้ออ้อย  40 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด ∅ 0.60 ม. รับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 60 TON/ต้น 
5.  งานพื้น 

- พ้ืนท่าเทียบเรือโดยทั่วไป เป็นพื้นส าเร็จรูป PLANK GIRDER ขนาด 0.22 x 1.00 ม.รับ 
น้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 2,000 กก./ตรม. พร้อมคอนกรีตทับหน้า หนา 0.15 ม.เสริมเหล็กตามแบบก าหนด 

- พ้ืนบ่อ, ผนังบ่อ ส าหรับติดตั้งระบบสุขาภิบาล , พ้ืนทางเท้า เป็น คสล. เสริมเหล็กตามแบบ 
ก าหนด 

6.   งานอลูมิเนียม 

วัสดุอุปกรณ์งานอลูมิเนียมทั้งหมดให้ใช้  ความหนาไม่น้อยกว่า  1  มม. และบานเปิดให้เป็น 
ที่เรียบร้อย  ผู้รับจ้างด าเนินงานอลูมิเนียมจะต้องส่งตัวอย่างการประกอบชิ้นงานและตัวอย่างวัสดุอลูมิเนียมที่
ใช้ในส่วนต่างๆ  ให้ผู้ออกแบบพิจารณาอนุมัติก่อนด าเนินการติดตั้งจริง 
7.   งานเชื่อมสแตนเลส (welding stainlees) 

ให้เชื่อมด้วยวิธีการเชื่อมอาร์ค (arc welding) อาศัยความร้อนที่เกิดจากการอาร์คของ 
กระแสไฟฟ้า เกิดประกายอาร์ค V 
                    - ลวดเชื่อมให้ใช้ชนิดอาร์กอนสแตนเลสยี่ห้อ 304 

- ขนาดรอยเชื่อมถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ดังต่อไปนี้ 
- ความหนาของเหล็กไม่เกิน  6 มม. ให้ใช้ขนาดของรอยเชื่อมเท่ากับความหนาของเหล็ก 
- ความหนาของเหล็กเกิน 6 มม. ให้ใช้ขนาดของรอยเชื่อมเท่ากับความหนาของเหล็กนั้นลบ    
  ด้วย 2 มม. 

8.  งานเชื่อม : ให้เป็นไปตามมาตรฐาน  AISC ส าหรับงานเชื่อม 

-  ลวดเชื่อมให้ใช้ชนิด E60xx ยี่ห้อ YAWATA หรือเทียบเท่า 
-  ขนาดรอยเชื่อมถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ดังต่อไปนี้ 
-  ความหนาของเหล็กไม่เกิน 6 มม.ให้ใช้ขนาดของรอยเชื่อมเท่ากับความหนาของเหล็ก 
-  ความหนาของเหล็กเกิน 6 มม.ให้ใช้ขนาดของรอยเชื่อมเท่ากับความหนาของเหล็กนั้นลบด้วย  
   2 มม. 

9.  ประปา – สุขาภิบาล 

9.1   ท่อน้ าโสโครกและท่อระบายน้ าทิ้ง  ภายในและภายนอกอาคารใช้ PVC  CLASS  8.5 ตาม 
       มาตรฐานอุตสาหกรรม  มอก.17-2523 



9.2   ท่อระบายอากาศ ใช้  PVC  CLASS   8.5 ตามมาตราฐานอุตสาหกรรม มอก.17-2623 
9.3   ท่อประปา  และท่อน้ า REUSE ภายในอาคาร  ใช้ท่อ   PVC  CLASS   8.5 
9.4   ชุดมาตรวัดน้ าพร้อมประตูน้ าให้ใช้ตามมาตราฐานของการประปาส่วนภูมิภาค 
9.5   ท่อระบายน้ าที่ต่อออกจากอ่างล้างมือ  และช่องระบายน้ าที่พ้ืนจะต้องติดที่ดักกลิ่น 
9.6   ปลายท่อระบายก๊าช ( ท่อVENT ) จะต้องยกให้สูง  และติดตะแกรงกันแมลงที่ปลายท่อ 
9.7   ท่อระบายน้ าจะต้องมีความลาดเอียงอย่างน้อย  1: 100  จากสุขภัณฑ์ไปยังท่อระบายน้ า 
9.8   การตัดท่อ  ต้องตัดให้ได้ระยะพอดีในการบรรจบท่อ  ปลายท่อที่ตัดต้องท าการคว้านขุด  
        เศษวัสดุที่ติดค้างออกให้หมด  และปลายท่อที่จะท าการบรรจบ  จะต้องสะอาดเรียบ 
        สม่ าเสมอ 
9.9   การเดินท่อต้องเดินให้ปราณีต  เรียบร้อยเป็นระเบียบมีแนวสม่ าเสมอไม่เลี้ยวคดไปมา   
        และควรจะเดินในช่องท่อ  เหนือฝ้าหรือในผนัง 
9.10  ปลายท่อที่เดินค้างไว้  เมื่องานเสร็จ จะต้องสะอาดเรียบสม่ าเสมอ 
9.11  สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบจะต้องมีการหุ้มหรือคลุม  เพ่ือป้องกันไม่ให้ช ารุด  หรือบุบ   
        สลายขณะที่งานยังไม่เสร็จสิ้น ฝังอยู่ในส่วนของอาคารพอดีตรงที่จะต้องเจาะผ่าน       
        หากพ้ืนนั้นมีการเปียกน้ าอยู่เสมอ  เช่นเป็นพื้นห้องน้ า  หรือแผ่นพื้นหลังคา ปลอกร้อยท่อ     
        ต้องเป็นชนิดกันซึมผ่าน  ทั้งผิวด้านนอกและด้านในของปลอกร้อยท่อ  และหากบริเวณ 
        ปลอกร้อยท่อเป็นองค์อาคารด้วย       จะต้องท าการฝังขณะท าการเทคอนกรีตหล่อองค์ 
        อาคารส่วนนั้น 
9.12   การยึดแขวนท่อ  จะต้องมีเหล็กรัดท่อที่ถูกผลิตขึ้นส าหรับใช้รัดท่อโดยเฉพาะตามขนาด  
         ท่อรัดไว้  ส าหรับการแขวนท่อวิ่งแนวราบ ต้องใช้เหล็กเส้นโยงยึดไว้กับองค์อาคาร      
         การยึดแขวนท่อจะต่อไปโดยมีการประสานงานเตรียมการให้พร้อมไปกับการหล่อ 
         คอนกรีตองค์อาคาร   ระยะห่างระหว่างจุดยึดแขวนท่อเป็นไปดังต่อไปนี้ 
9.13  ท่อแนวดิ่งส าหรับท่อ PVC จะต้องมีที่ยึด  รองรับหรือแขวนทุก ๆ ระยะไม่เกิน  200  ซม.         
         และทุก ๆ รอยต่อ  และทุกครึ่งหนึ่งของท่อแต่ละท่อน ส าหรับท่อ G.S.P. 
9.14  ท่อแนวราบส าหรับท่อ PVC จะต้องมีท่ียึด  รองรับหรือแขวนทุก ๆ ระยะไม่เกิน  150  ซม.        
        และทุก ๆ รอยต่อ และทุก ๆ 200  ซม.  ส าหรับท่อ  G.S.P.  ขนาดของเหล็กเส้นที่ใช้ 
        แขวนท่อแนวราบ  เป็นดังต่อไปนี้             
ขนาดของท่อ                     ขนาดของเหล็กเส้น 
Dia.1/2" - Dia.1  1/4"                   RB9 
Dia.2" - Dia.   3"                          RB12 
Dia.4" - Dia.   5"                          RB15 
       เหล็กรัดท่อส าหรับยึดแขวนท่อ  และเหล็กแขวนท่อจะต้องขัดสนิมออกให้หมดและทาสี    
       RUST  OLIUM  หรือเทียบเท่าอย่างน้อย2  ชั้น 



               การติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบท่อ  เช่น  ประตูน้ า  มาตรเกจ์วัดแรงดัน  ยูเนี่ยน        
       ในต าแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งาน  และสะดวกที่จะต้องถอดบ ารุงรักษาหรือเปลี่ยนใหม่ 
9.15  ให้ติดตั้งถังบ าบัดสิ่งปฏิกูลขนาดไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบครบชุด 
        จ านวน 2 ชุด การติดตั้งให้เป็นไปตามกรรมวิธีของผู้ผลิต 
9.16  ให้ติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบครบ   
        ชุดจ านวน 1 ชุด การติดตั้งให้เป็นไปตามกรรมวิธีของผู้ผลิต 
9.17  ให้ติดตั้งถังเก็บน้ าขนาดไม่น้อยกว่า 35,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบครบชุด     
        จ านวน 1 ชุด การติดตั้งให้เป็นไปตามกรรมวิธีของผู้ผลิต 
    - ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเครื่องฉีดน้ าร้อน – เย็น แรงดันสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 200 บาร์ 
9.18  การติดตั้งระบบท่อ ต่าง ๆ ให้ดูรายละเอียดในแบบแปลน และส่วนต่าง ๆ ประกอบในการ 
       ด าเนินการก่อสร้าง (รายละเอียดดูแบบหมายเลข 642226 – 7 และงานระบบบ าบัด 
       น้ าเสีย –ระบบประปา) 

10. งานระบบไฟฟ้า 

ผู้รับจ้างจะต้องท าการติดตั้ง  หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด   250 KVA,33KV   OIL IMMERSE  
TYPE และมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 400 แอมป์ 1 ชุด ส่วนการติดตั้งระบบไฟฟ้าตามอาคาร ให้เป็นไปตามแบบ
ก าหนด  จนใช้งานได้ดี ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการเดินสายไฟฟ้า ให้เดินสายลอยตามผนัง
เสาไฟฟ้า ดวงโคมส่องสว่าง STREET LIGHT HPS  150W  ต่อชุด  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หรือเทียบเท่าหรือ
โครงเหล็กหลังคา ให้เดินสายภายในท่อ  U.PVC. พร้อมอุปกรณ์ยึดเกาะขนาดของสายให้ยึดถือตามมาตรฐาน
การไฟฟ้าเป็นเกณฑ์  อุปกรณ์ต่าง ๆ ดูรายละเอียดในแปลนไฟฟ้า (ผลิตภัณฑ์ใช้ของ ATIONAL,LITEX,C.C.H.
สแคว์ดี หรือเทียบเท่า)  ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของวัสดุ  และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด  ยกเว้นหลอด
ไฟฟ้า  เป็นระยะเวลา  2  ปี  หลังจากวันตรวจรับงานครั้งสุดท้าย  ในระยะเวลารับประกันนี้ถ้าหากวัสดุหรือ
อุปกรณ์ส่วนใดช ารุดใช้งานไม่ได้  ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ใช้งานได้โดยถูกต้องตามหลักวิชาการ  
และผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งหมด โดยไม่มีข้อแม้แต่ประการใด ๆ ทั้งสิ้น (ดูแบบหมายเลข 
642218  และหมวดงานระบบไฟฟ้าประกอบ) (ดูรายละเอียดแบบหมายเลข 642221 – 25 และหมวดงาน
ระบบไฟฟ้าแรงสูง และส่องสว่าง ประกอบ) 

11. งานทาสี 

ก่อนที่จะท าการทาสีส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร จะต้องท าความสะอาดจนปราศจากฝุ่น 
ละอองผงให้เรียบร้อย และพ้ืนที่จะท าการทาสีจะต้องแห้งสนิท ห้ามไม่ให้ทาสีในขณะที่ฝนตกหรืออากาศชื้น
ของ เบเยอร์,กัปตัน,ทีโอเอ หรือเทียบเท่า  และทาทับหน้าด้วยสีน้ าพลาสติกอาคีลิคอย่างน้อย  2  ครั้ง  หรือ
จนสีขึ้น หรือสีทาเหล็กโครง  TRUSS  หลังคา ให้ใช้สีกันสนิมทาอย่างน้อย  2  ครั้ง ทาสีน้ ามันทับ  2  ครั้ง  
(รายละเอียดก าหนดให้ขณะก่อสร้าง) ไม้ให้ขัดแต่งจนเรียบพร้อมทาสีรองพ้ืนกันเชื้อรา  2  ครั้ง  ทาสีน้ ามัน 



ทับหน้า  2  ครัง้การทาสีแต่ละครั้งให้ทิ้งระยะห่างกันอย่างน้อย 30 นาที ห้ามเอาสีภายในมาทาภายนอก 

12. งานบ่อพัก รางระบายน้้า คสล. 
บ่อพัก เป็นบ่อพัก คสล.ขนาด 1.15 X 5.00 X 1.24 ม. พร้อมฝาปิด คสล.เสริมเหล็กตาม 

แบบก าหนด ต่อท่อระบายลงถังบ าบัดน้ าเสียรางระบายน้ าเสีย คสล.ขนาด 0.60 x 147.00 x 0.44 ม.พร้อมฝา
ปิดแผ่นสแตนเลส ขนาด ฝาละ 0.35 x 1.20 หนา 10 มม. เจาะรูระบายน้ า 0 1" จ านวน 6 รู โดยให้เชี่อม10 
แผ่นติดกัน ต่อ 1 ชุด (ระบายน้ าเสียลงบ่อพัก) รางระบายน้ าบริเวณถนนทางเข้า เป็นรางตัววี ตามแบบก าหนด 

13. งานราวกันตก 
ราวกันตก @ 2.50 ม. เสา คสล.0.20 x 0.20 x 1.00 ม. ทาสี ราวเป็นท่อเหล็กแสตนเลส  

∅ 2" หนา 3.6 มม. รายละเอียดตามแบบก าหนด 
 
 

14.  งานระบบกันกระทบ 

       เสาเข็มเหล็กกันกระแทก 16 mm.THK. ∅ 0.50 m. 194kg./m. ยาว  18.00 m.ภายใน 
เทคอนกรีตเต็มยางรถโดยสารใช้แล้วขอบ และปิดด้านบน  20.5"-26.5" ผ้าใบไม่น้อยกว่า 10 ชั้น              

∅  ประมาณ 1.20-1.50 ม.คุณภาพ 70 – 80% มีเหล็กแผ่นรองรับ และปิดด้านบนยางรถโดยสาร หนา     
12 มม. และปิดด้านบนเชื่อมติดกับเสาโดยรอบ พร้อมพ่นทรายเสาเหล็กก่อนทาสีกันสนิม 2 ครั้ง และทาสี
น้ ามัน 2 ครั้ง จนเรียบร้อยรายละเอียดตามแบบก าหนด 

15.  งานถนน คสล. ทางเข้า 
                     เป็นถนน คสล. หนา 0.30 ม. เสริมเหล็ก RB 9 @ 0.2 ม.# พ้ืนผิวขัดหยาบ ด้านหนึ่งม ี  
รางระบายน้ าตัววี ไหลลงรางระบายน้ าเสียอีกด้านหนึ่งฝังท่อ HDPE PN 10  2" ส าหรับร้อยสายไฟฟ้า 
รายละเอียดตามแนบก าหนด  

16.  งานหัวเสาผูกเรือ 

                 หัวเสาผูกเรือ เป็นเหล็กหล่อ ชนิดหล่อตัน รายละเอียดตามแบบก าหนด 

17.  งานห้องปั๊มน้้า 

  เป็นอาคาร คสล. รายละเอียดตามแบบก าหนด 

18.  งานป้อมยาม  

  เป็นอาคาร คสล. รายละเอียดตามแบบก าหนด 

19. งานโครงสร้างคาน และแผ่นพื้น ช่วงคอคอดสะพาน 



20. งานโครงสร้างลดโครงสร้าง หัวมุมอาคารโรงคลุม 

  เป็นอาคาร คสล. รายละเอียดตามแบบก าหนด 

21. งานโครงสร้างคาน, แผ่นพื้นเหนือบ่อบ้าบัดน้้าเสีย 

  เป็นอาคาร คสล. รายละเอียดตามแบบก าหนด 

22. งานโครงสร้างคาน, แผ่นพื้นเหนือบ่อบ้าบัดน้้าเสีย 

  เป็นอาคาร คสล. รายละเอียดตามแบบก าหนด 

23. งานพื้นทางลาด,งานป้ายโครงการ,งานกันสาด 

  เป็นอาคาร คสล. รายละเอียดตามแบบก าหนด 

24. งานอ่ืน ๆ 

มิติที่ระบุไว้ในแบบเป็นเมตร ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน และห้ามวัดขนาดจากแบบโดยเด็ดขาด 
-  สิ่งใดที่ไม่ได้ก าหนดในแบบ รายการ แต่เป็นเนื้องาน ผู้รับจ้างต้องจัดท าให้สมบรูณ์ 
-  สิ่งใดที่ได้ก าหนดในแบบ รายการ แต่มิได้ระบุในปริมาณงานตามประมาณราคาถือว่าเป็นเนื้อ    
   งานผู้รับจ้างต้องจัดท าให้สมบูรณ์ 
-  สิ่งใดที่ขัดแย้งกันในแบบ ต่อแบบ แบบต่อรายการ หรือแบบต่อพ้ืนที่ก่อสร้างให้ถือว่าสิ่งที่ดีกว่า     
   เป็นเกณฑ์และวินิจฉัยโดยผู้ออกแบบ, สถาปนิกและวิศวกร ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไข  
   เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และตัดสินใจตามความเหมาะสมทั้งนี้เพ่ือให้ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ     
   ให้ความมั่นคงแข็งแรง รวมทั้งความสวยงาม ตามหลักสถาปัตยกรรม 
-  ผู้รับจ้างต้องตกแต่งสถานที่ให้เรียบร้อย และเก็บท าความสะอาดให้เรียบร้อยให้ใช้การได้ทันที  
   ที่ส่งมอบงาน 
-  ผู้รับจ้างต้องท าการก่อสร้างด้วยความประณีต เรียบร้อย โดยเป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี 
-  ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างฝีมือดี สามารถก่อสร้างตามแบบที่ก าหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง และแล้ว    
   เสร็จตามสัญญา- ก่อนเทคอนกรีตทุกครั้ง ให้ผู้รับจ้างต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ควบคุม  
   งานของผู้ว่าจ้างทราบอย่างน้อย 24 ชั่วโมงและต้องได้รับอนุญาติจากผู้ควบคุมงานก่อน จึงจะ    
   เทคอนกรีตได้ 
-  ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามรูปแบบ และรายการ อย่างเคร่งครัด โดยปราศจากข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น 
-  การเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ์ หรือวิธีการก่อสร้างให้งานเป็นไปตามหลักวิชาการความมั่นคง  
   แข็งแรงสมบูรณ์ของงานก่อสร้างโดยไม่ท าให้สาระส าคัญของสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ผู้รับจ้างไม่    
   สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
-  การด าเนินการขออนุญาต ไฟฟ้า ประปา และอ่ืน ๆ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,การประปาส่วน     



   ภูมิภาค, เทศบาลและส่วนราชการ อื่น ๆ ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ ให้เป็น   
   ภาระหน้าที่ของผู้รับจ้างเหมาทั้งหมด โดยไม่มีขอแม้แต่ประการใด ๆ ทั้งสิ้น 
หมายเหตุ 
-  ผู้รับจ้างต้องท าการจัดให้มี ส านักงานชั่วคราว เป็นตู้คอนเทนเนอร์ ส าเร็จรูป ขนาด 3.00 x  
   6.00 x 2.90 ม. ภายในมีห้องน้ าส าหรับผู้ควบคุมงาน หรือตัวแทนองค์การ ฯ จ าวน 1 หลัง   
   พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ีจ านวน 2 ชุด เครื่องปรับอากาศ    
   อุปกรณ์ส่วนประกอบในการปฏิบัติงานชุดกาแฟ เครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น  เป็นต้น 
-  ผู้รับจ้างต้องท าการจัดให้มี ห้องประชุมชั่วคราว เป็นตู้คอนเทนเนอร์ ส าเร็จรูปขนาด  
   3.00 x 12.00 x 2.90 ม. ส าหรับคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้เกี่ยวข้อง ต่าง ๆ จ านวน  
   1 หลัง พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น โต๊ะประชุม พร้อมเก้าอ้ี ไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง 
     
   เครื่องปรับอากาศ  ส่วนประกอบในการบรรยายสรุปงาน ชุดกาแฟ เครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น  
   เป็นต้น 

     -  รายละเอียดส่วนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา 



งานส่วนที่ 4  หมวดงานประเภทอาคาร (งานอาคารโรงคลุมหลังค้าและร้านค้า)  

1. รายการประกอบแบบโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา  
    (งานอาคารโรงคลุมหลังค้าและร้านค้า) 

                     การวัดระยะห่างระหว่างโครงสร้าง โดยทั่วไปถือจากศูนย์กลาง ส าหรับระยะอื่น ให้ถือตาม
แบบแสดง ถ้าปรากฏว่าตัวเลขใดขัดแย้งกัน ให้ผู้รับจ้างติดต่อ ปรึกษากับสถาปนิกผู้ออกแบบเพ่ือท าการแก้ไข
ก่อนด าเนินการต่อไป  ให้เข้าใจ หากไม่เข้าใจหรือมีข้อขัดแย้งใด ๆ เกิดขึ้นไม่ว่าในแบบหรือรายการ ให้ผู้รับ
จ้างติดต่อสอบถามได้จากสถาปนิกผู้ออกแบบ เพ่ือจะได้ชี้แจงให้ผู้รับจ้างทราบก่อนที่จะน ามาใช้หรือ
ประกอบการก่อสร้าง หากปรากฏว่าวัสดุหรืออุปกรณ์ถูกน ามาใช้ก่อนมีการตรวจสอบ และมีการตรวจสอบพบ
ภายหลังโดยเจ้าของ หรือสถาปนิกผู้ออกแบบ หากผิดจากมาตรฐานที่ก าหนด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

2. งานผังบริเวณ 

          ระยะแนวผังที่แสดงในรูปรายการเป็นเพียงระยะโดยสังเขป ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับมอบอ านาจ 
จะได้ชี้แจงต าแหน่งจริงในขณะเริ่มโดยระดับสะพานท่าเทียบเรือ และอาคาร  +/- 0.00  ให้ถือระดับพ้ืนท่า
เทียบเรือ (ค่าระดับที่ก าหนดให้เป็นค่าระดับโดยประมาณ) 

3. ลักษณะทั่วไป 

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียวโล่ง ตั้งอยู่บนพื้นสะพานท่าเทียบเรือ 

4. โครงสร้าง 

    งานคอนกรีตในส่วนของโครงสร้างทั้งหมด  ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จสามารถรับแรงอัดได้ไม่น้อย 
กว่า  280  กก./ตร.ซม.  เมื่อทดสอบกับก้อนลูกปูนขนาด 0.15 x 0.15 x 0.15 ม.  โดยคอนกรีตที่ใช้เท
โครงสร้างต้องเป็นคอนกรีตที่เพ่ิงได้รับการกวนผสม ห้ามทิ้งไว้นานเกิน  45  นาที  น ามาใช้งาน  นอกจากจะ
อยู่ในโม่หมุนและผสมด้วยน้ ายาหน่วงการเซ็ทตัว  คอนกรีตให้ใช้อัตราส่วนผสม 1:2:4 โดยปริมาณซีเมนต์ที่จะ
ใช้ จะต้องเป็นของบริษัทค้าวัสดุก่อสร้าง  ทรายให้ใช้ทรายสะอาดปราศจากเปลือกหอย ซากสัตว์ ดิน หรือสิ่ง
อ่ืนใดซึ่งจะเป็นอันตรายต่อการรับน้ าหนักของคอนกรีต น้ าจะต้องเป็นน้ าสะอาด ปราศจากกรด ด่าง ซึ่ง
สามารถดื่มกินได้ หินจะต้องเป็นหินซึ่งมาจากโรงโม่หินซึ่งก าหนดให้ใช้หินเบอร์ 2 ความแหลมคม สามารถใช้
งานให้คอนกรีตเกาะยึดได้  ก่อนเทคอนกรีตทุกครั้งจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้าก่อน  ทั้งนี้เพ่ือท า
การตรวจแบบโครงสร้างเสริมเหล็กจึงท าการเทคอนกรีตต่อไป การท างานจะต้องมีการใช้เครื่องกระทุ้งเพื่อให้
คอนกรีตรวมตัวได้ดี หลังจากถอดแบบแล้วถ้าเกิดมีโพรงในเนื้อคอนกรีต ซึ่งวิศวกร พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น
อันตรายต่อการรับน้ าหนัก  ผู้รับจ้างจะต้องท าการทุบและเทส่วนใหม่ตามค าแนะน าของวิศวกรโดยไม่มีข้อ
ขัดแย้งใด ๆ เหล็กเสริมคอนกรีตส่วนที่เป็นเหล็กข้ออ้อยให้ใช้เหล็กเสริม  ของ  บลส.  มาตรฐาน  30  สามารถ



รับก าลังเค้นตึงได้ไม่น้อยกว่า  3,000  กก./ตร.ซม.  ส่วนที่เป็นเหล็ก  9.6   บลส.  มาตรฐาน  SR  24  โดย
สามารถรับแรงดึงได้ไม่น้อยกว่า  2,400  เหล็กขนาด  25  มม.  ใช้เหล็กข้ออ้อย  40 
5.  หลังคา 

หลังคาเป็น โครงเหล็กรูปพรรณ มุงด้วย METAL SHEET หนา 0.05มม.   

6. โครงหลังคา 

เป็นเหล็กรูปพรรณ รายละเอียดตามแบบก าหนด 
-  จันทันโครง TRUSS  
-  อะเสโครง TRUSS  
-  แปเหล็ก C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. @ 1.00 ม. มาตรฐาน METAL SHEET 

7.  เสา 

เสา เป็นเสาเหล็กรูปพรรณ รายละเอียดตามแบบก าหนด 

8.  พื้น 

8.1   พ้ืน คสล. หนา 0.20 ม. เสริมเหล็ก RB 9 @ 0.20 #  
8.2   พ้ืนผิวปู FLAT FLOOR  หนา  10  มม.  
8.3   พ้ืน คสล.ขัด Floor hardener 
8.4   พ้ืน คสล.ขัดมันเคลือบ Epoxy /Pu Anti-Slip กันลื่น 
8.5   พ้ืน คสล. CONCRETE STAMP 
8.6   พ้ืน คสล.ROAD LINE PAINT 
8.7   ลูกศร จราจร Directional sign. 
         รายละเอียดก าหนดขณะก่อสร้าง 

9.  ผนัง 

9.1  ผนังกันสาด เป็นผนังสมาร์ทบอร์ด หนา 8 มม.โครงเครา่เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม.  
      @ 0.60 x 0.60 ม. # ปดิด้านหน้าด้านข้าง และด้านหลัง กรุทั้งภายในภายนอกโดยรอบ     
      พร้อมกรุทับด้วยแผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิท หนา  4 มม. โดยกรุแผ่นละ 0.60 x 0.60 ม. 

 

 

 



10.  งานไม้ 

    ไม้ที่น ามาใช้ในการตกแต่งอาคารทั้งหมด  ให้ใช้ไม้เนื้อแข็งท่ีได้รับการคัดเลือกอย่างดีและ 
ได้รับการบ่มแห้งมาแล้ว  ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างไม้ที่จะน ามาใช้ให้ผู้ออกแบบหรือตัวแทนตรวจสอบ
ก่อนสั่งน ามาใช้  การต่อและเข้าไม้ต้องกระท าโดยช่างที่มีฝีมือปราณีต  วงกบประตูหน้าต่างเป็นไม้ เมื่อท าการ
ติดตั้งแล้วให้ปิดรักษาขอบไม่ให้ถูกกระแทกเป็นรอยด้วยเหล็กหรืออลูมิเนียม  และห้ามมิให้ใช้โครงวงกบเป็น
เครื่องยึดโยงไม้แบบโดยการตีตะปูยึดสิ่งอ่ืนๆ  กับงานวงกบเป็นอันขาดจะท าความเสียหายให้กับวงกบอย่าง
ร้ายแรง  ผู้ออกแบบหรือตัวแทนสงวนสิทธิ์ที่จะขอเปลี่ยนวงกบให้ใหม่หากพบว่ามีความเสียเกิดข้ึนกับวงกบ  
ส าหรับงานไม้ตกแต่ง  ขนาดที่ระบุในแบบให้ถือเป็นขนาดจริง  หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนและเกิดความเสียหาย  ผู้รับ
จ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขทั้งค่าของและค่าแรงงาน 

11.  งานอุปกรณ์ตกแต่ง 

   ได้แก่พวก  วัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ  ลูกบิด  บานพับ  กลอน  ขอรับขอสับ  ตลอดจนอุปกรณ์ 
ตกแต่งปลีกย่อยอ่ืนๆ  ตามที่ระบุในรายการ  ให้ผู้รับจ้างส่งตัวอย่างให้ผู้ออกแบบพิจารณาอนุมัติก่อนส่งของ
เข้าติดตั้งทุกครั้ง  ผู้ออกแบบสงวนสิทธิ์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ์ที่ระบุในรายการขณะก่อสร้างใน
พ้ืนฐานของราคาเท่าเทียบกับของเดิม 

12.  งานอลูมิเนียม 

   วัสดุอุปกรณ์  งานอลูมิเนียมทั้งหมดให้ใช้ความหนาไม่น้อยกว่า  1  มม. เป็นชนิดชุบโครเมี่ยม 
ทั้งหมด  พร้อมทั้งใส่ปลั๊กอุด  พีวีซีสีด า  ที่บริเวณรูที่เจาะเพ่ือท าการยึดหรือขันสกรูให้เรียบร้อยทุกจุด  และใส่
แถบสักหลาดตามบริเวณขอบบานเลื่อนและบานเปิดให้เป็นที่เรียบร้อย  ผู้รับจ้างด าเนินงานอลูมิเนียมจะต้อง
ส่งตัวอย่างการอนุมัติก่อนด าเนินการติดตั้งจริง 

13. งานเชื่อมสแตนเลส (welding stainlees) 

         ให้เชื่อมด้วยวิธีการเชื่อมอาร์ค (arc welding) อาศัยความร้อนที่เกิดจากการอาร์คของ 
กระแสไฟฟ้า เกิดประกายอาร์ค V  

    - ลวดเชื่อมให้ใช้ชนิดอาร์กอนสแตนเลสยี่ห้อ 304 
    - ขนาดรอยเชื่อมถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ดังต่อไปนี้ 
    - ความหนาของเหล็กไม่เกิน  6 มม. ให้ใช้ขนาดของรอยเชื่อมเท่ากับความหนาของเหล็ก 
   - ความหนาของเหล็กเกิน 6 มม. ให้ใช้ขนาดของรอยเชื่อมเท่ากับความหนาของเหล็กนั้นลบ    
     ด้วย  2 มม. 

14.  งานเชื่อม : ให้เป็นไปตามมาตรฐาน AISC ส าหรับงานเชื่อม 



-  ลวดเชื่อมให้ใช้ชนิด E60xx ยี่ห้อ YAWATA หรือเทียบเท่า 
-  ขนาดรอยเชื่อมถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ดังต่อไปนี้ 
-  ความหนาของเหล็กไม่เกิน 6 มม.ให้ใช้ขนาดของรอยเชื่อมเท่ากับความหนาของเหล็กนั้นลบ    
   ด้วย  2 มม. 
 

15.  ประปา – สุขาภิบาล 

15.1   ท่อน้ าโสโครกและท่อระบายน้ าทิ้ง  ภายในและภายนอกอาคารใช้ PVC  CLASS  8.5  
         ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม  มอก. 17-2523 
15.2   ท่อระบายอากาศ ใช้  PVC  CLASS   8.5 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.17-2623 
15.3.   ท่อประปา  และท่อน้ า REUSE ภายในอาคาร  ใช้ท่อ   PVC  CLASS   8.5 
15.4.   ชุดมาตรวัดน้ าพร้อมประตูน้ าให้ใช้ตามมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค 
15.5.   ท่อระบายน้ าที่ต่อออกจากอ่างล้างมือ  และช่องระบายน้ าที่พื้นจะต้องติดที่ดักกลิ่น 
15.6.   ปลายท่อระบายก๊าช ( ท่อVENT ) จะต้องยกให้สูง  และติดตะแกรงกันแมลงที่ปลายท่อ 
15.7   ท่อระบายน้ าจะต้องมีความลาดเอียงอย่างน้อย  1 : 100  จากสุขภัณฑ์ไปยังท่อระบายน้ า 
15.8  การตัดท่อ  ต้องตัดให้ได้ระยะพอดีในการบรรจบท่อ  ปลายท่อที่ตัดต้องท าการคว้านขุด    
         เศษวัสดุที่ติดค้างออกให้หมด และปลายท่อที่จะท าการบรรจบ  จะต้องสะอาดเรียบ     
         สม่ าเสมอ 
15.9   การเดินท่อต้องเดินให้ประณีต  เรียบร้อยเป็นระเบียบมีแนวสม่ าเสมอไม่เลี้ยวคดไปมา      
         และควรจะเดินในช่องท่อ  เหนือฝ้าหรือในผนัง 
15.10  ปลายท่อที่เดินค้างไว้  เมื่องานเสร็จ จะต้องสะอาดเรียบสม่ าเสมอ 
15.11  สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบจะต้องมีการหุ้มหรือคลุม  เพ่ือป้องกันไม่ให้ช ารุด  หรือบุบ     
          สลายขณะที่งานยังไม่เสร็จสิ้น  ฝังอยู่ในส่วนของอาคารพอดีตรงที่จะต้องเจาะผ่าน  หาก     
          พ้ืนนั้นมีการเปียกน้ าอยู่เสมอ  เช่นเป็นพ้ืนห้องน้ า  หรือแผ่นพ้ืนหลังคา  ปลอกร้อยท่อ 
          ต้องเป็นชนิดกันซึมผ่าน  ทั้งผิวด้านนอกและด้านในของปลอกร้อยท่อ  และหากบริเวณ 
          ปลอกร้อยท่อเป็นองค์อาคารด้วย จะต้องท าการฝังขณะท าการเทคอนกรีตหล่อองค์ 
          อาคารส่วนนั้น 
15.12  การยึดแขวนท่อ  จะต้องมีเหล็กรัดท่อที่ถูกผลิตขึ้นส าหรับใช้รัดท่อโดยเฉพาะตามขนาด 
          ท่อรัดไว้  ส าหรับการแขวนท่อวิ่งแนวราบ       ต้องใช้เหล็กเส้นโยงยึดไว้กับองค์อาคาร     
          การยึดแขวนท่อจะต่อไปโดยมีการประสานงานเตรียมการให้พร้อมไปกับการหล่อ 
          คอนกรีตองค์อาคารระยะห่างระหว่างจุดยึดแขวนท่อเป็นไปดังต่อไปนี้ 
15.13  ท่อแนวดิ่งส าหรับท่อ PVC จะต้องมีท่ียึด  รองรับหรือแขวนทุก ๆ ระยะไม่เกิน  200  ซม.        
          และทุก ๆ รอยต่อ  และทุกครึ่งหนึ่งของท่อแต่ละท่อน ส าหรับท่อ G.S.P. 



15.14  ท่อแนวราบส าหรับท่อ  PVC  จะต้องมีที่ยึด  รองรับหรือแขวนทุก ๆ ระยะไม่เกิน  150   
          ซม. และทุก ๆ รอยต่อ และทุก ๆ  200  ซม.  ส าหรับท่อ  G.S.P.  ขนาดของเหล็กเส้นที่ 
          ใช้แขวนท่อแนวราบ  เป็นดังต่อไปนี้             
                 ขนาดของท่อ                                 ขนาดของเหล็กเส้น 
                   Dia.1/2" - Dia.1  1/4"                        RB9 
                   Dia.2" - Dia.   3"                               RB12 
                   Dia.4" - Dia.   5"                               RB15 
       เหล็กรัดท่อส าหรับยึดแขวนท่อ  และเหล็กแขวนท่อจะต้องขัดสนิมออกให้หมดและทาสี       
      RUST  OLIUM  หรือเทียบเท่าอย่างน้อย 2  ชั้น 
              การติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบท่อ  เช่น  ประตูน้ า  มาตรเกจ์วัดแรงดัน  ยูเนี่ยน           
      จะต้องอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งาน  และสะดวกที่จะต้องถอดบ ารุงรักษาหรือ   
       เปลี่ยนใหม่ (รายละเอียดดูแบบหมายเลข 6422117  และหมวดงานระบบบ าบัดน้ าเสีย –  
       ระบบประปา) 
       - ท าการติดตั้งอ่างล้างมือแสตนเลส ร้านค้าละ 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ครบชุดรายละเอียดตาม
แบบก าหนด 
      (ดูแบบก่อสร้าง รายละเอียดตามแบบและตารางแสดงปริมาณก าหนด) 

16. งานระบบไฟฟ้า 
      ผู้รับจ้างจะต้องท าการติดตั้ง   ดวงโคม พร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 – 18 w 220 v (LED)  

ต่อชุด พร้อมกรอบกันน้ ากันฝุ่น ครอบพลาสติกใส และมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 30 (100) แอมป์ อาคารละ 6 ชุด 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุดจนใช้งานได้ดี ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการเดินสายไฟฟ้า ให้เดินสาย
ลอยตามผนังเสาหรือโครงเหล็กหลังคา ให้เดินสายภายในท่อ  U.PVC. พร้อมอุปกรณ์ยึดเกาะ ขนาดของสาย 
ให้ยึดถือตามมาตรฐานการไฟฟ้าเป็นเกณฑ์  อุปกรณ์ต่าง ๆ ดูรายละเอียดในแปลนไฟฟ้า  ผลิตภัณฑ์ใช้ของ 
NATIONAL, LITEX, C.C.H. สแคว์ดี หรือเทียบเท่า  ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของวัสดุ  และอุปกรณ์
ไฟฟ้าทุกชนิด  ยกเว้นหลอดไฟฟ้า  เป็นระยะเวลา  2  ปี  หลังจากวันตรวจรับงานครั้งสุดท้าย  ในระยะเวลา
รับประกันนี้ถ้าหากวัสดุหรืออุปกรณ์ส่วนใดช ารุดใช้งานไม่ได้  ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ใช้งานได้
โดยถูกต้องตามหลักวิชาการ  และผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งหมด โดยไม่มีข้อแม้แต่ประการใด ๆ 
ทั้งสิ้น (ดูแบบก่อสร้าง รายละเอียดตามแบบและตารางแสดงปริมาณก าหนด) 

17. งานทาสี 

      ก่อนที่จะท าการทาสีส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร จะต้องท าความสะอาดจนปราศจากฝุ่น 
ละอองผงให้เรียบร้อย และพ้ืนที่ทีจ่ะท าการทาสีจะต้องแห้งสนิท ห้ามไม่ให้ทาสีในขณะที่ฝนตกหรืออากาศชื้น
ของ เบเยอร์, กัปตัน, ทีโอเอ หรือเทียบเท่า  และทาทับหน้าด้วยสีน้ าพลาสติกอาคีลิคอย่างน้อย  2  ครั้ง  หรือ
จนสีขึ้น หรือสีทาเหล็กโครง  TRUSS  หลังคา ให้ใช้สีกันสนิมทาอย่างน้อย  2  ครั้ง ทาสีน้ ามันทับ  2  ครั้ง  



(รายละเอียดสีที่ใช้ก าหนดตามแบบและตารางแสดงปริมาณระบุโดยต้องเสนอวิธีการท างานก่อนด าเนินงาน
ก่อสร้าง) ให้ขัดแต่งจนเรียบพร้อมทาสีรองพ้ืนกันเชื้อรา  2  ครั้ง  ทาสีน้ ามันทับหน้า  2  ครั้ง การทาสีแต่ละ
ครั้งให้ทิ้งระยะห่างกันอย่างน้อย 30นาที ห้ามเอาสีภายในมาทาภายนอก(ดูแบบก่อสร้าง) 



งานส่วนที่ 5.1  หมวดงานประเภทอาคาร (งานอาคารสุขาสาธารณะ) 

1. รายการประกอบแบบโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา  
       การวัดระยะห่างระหว่างโครงสร้าง โดยทั่วไปถือจากศูนย์กลาง ส าหรับระยะอ่ืน ให้ถือตาม
แบบแสดง ถ้าปรากฏว่าตัวเลขใดขัดแย้งกัน ให้ผู้รับจ้างติดต่อ ปรึกษากับสถาปนิกผู้ออกแบบเพ่ือท าการแก้ไข
ก่อนด าเนินการต่อไป  ให้เข้าใจ หากไม่เข้าใจหรือมีข้อขัดแย้งใด ๆ เกิดขึ้นไม่ว่าในแบบหรือรายการ ให้ผู้รับ
จ้างติดต่อสอบถามได้จากสถาปนิกผู้ออกแบบ เพ่ือจะได้ชี้แจงให้ผู้รับจ้างทราบก่อนที่จะน ามาใช้หรือ
ประกอบการก่อสร้าง หากปรากฏว่าวัสดุหรืออุปกรณ์ถูกน ามาใช้ก่อนมีการตรวจสอบ และมีการตรวจสอบพบ
ภายหลังโดยเจ้าของ หรือสถาปนิกผู้ออกแบบ หากผิดจากมาตรฐานที่ก าหนด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

2. งานผังบริเวณ 
ระยะแนวผังที่แสดงในรูปรายการเป็นเพียงระยะโดยสังเขป ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับมอบอ านาจ 

จะได้ชี้แจงต าแหน่งจริงในขณะเริ่มโดยระดับสะพานท่าเทียบเรือ และอาคาร  +/- 0.00  ให้ถือระดับพ้ืนท่า
เทียบเรือ (ค่าระดับที่ก าหนดให้เป็นค่าระดับโดยประมาณ) 

3. ลักษณะทั่วไป 
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว   ตั้งอยู่บนสะพานท่าเทียบเรือ                                                                                   

4. โครงสร้าง 
งานคอนกรีตในส่วนของโครงสร้างทั้งหมด  ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จเทียบเท่าสามารถรับ 

แรงอัดได้ไม่น้อยกว่า  280  กก./ตร.ซม.  เมื่อทดสอบกับก้อนลูกปูนขนาด 0.15 x 0.15 x 0.15 ม.  โดย
คอนกรีตที่ใช้เทโครงสร้างต้องเป็นคอนกรีตที่เพ่ิงได้รับการกวนผสม ห้ามท้ิงไว้นานเกิน  45  นาที  น ามาใช้งาน  
นอกจากจะอยู่ในโม่หมุนและผสมด้วยน้ ายาหน่วงการเซ็ทตัว  คอนกรีตให้ใช้อัตราส่วนผสม 1:2:4 โดยปริมาณ
ซีเมนต์ที่จะใช้ จะต้องเป็นของบริษัทค้าวัสดุก่อสร้าง  ทรายให้ใช้ทรายสะอาดปราศจากเปลือกหอย ซากสัตว์ 
ดิน หรือสิ่งอื่นใดซึ่งจะเป็นอันตรายต่อการรับน้ าหนักของคอนกรีต น้ าจะต้องเป็นน้ าสะอาด ปราศจากกรด 
ด่าง ซึ่งสามารถดื่มกินได้ หินจะต้องเป็นหินซึ่งมาจากโรงโม่หินซึ่งก าหนดให้ใช้หินเบอร์ 2 ความแหลมคม 
สามารถใช้งานให้คอนกรีตเกาะยึดได้  ก่อนเทคอนกรีตทุกครั้งจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้าก่อน
ทุกครั้ง ทั้งนี้เพ่ือท าการตรวจแบบโครงสร้างเสริมเหล็กจึงท าการเทคอนกรีตต่อไป การท างานจะต้องมีการใฃ้
เครื่องกระทุ้งเพื่อให้คอนกรีตรวมตัวได้ดี หลังจากถอดแบบแล้วถ้าเกิดมีโพรงในเนื้อคอนกรีต ซึ่งวิศวกรพิจk
รณาแล้วเห็นว่าเป็นอันตรายต่อการรับน้ าหนัก ผู้รับจ้างจะต้องท าการทุบและเทส่วนใหม่ตามค าแนะน าของ
วิศวกรโดยไม่มีข้อขัดแย้งใด ๆ เหล็กเสริมคอนกรีตส่วนที่เป็นเหล็กข้ออ้อยให้ใช้เหล็กเสริม  ของ  บลส.  
มาตรฐาน  30  สามารถรับก าลังเค้นตึงได้ไม่น้อยกว่า  3,000  กก./ตร.ซม.  ส่วนที่เป็นเหล็ก 9.6 ของ บลส.  
มาตรฐาน  SR  24  โดยสามารถรับแรงดึงได้ไม่น้อยกว่า  2,400  เหล็กขนาด  25  มม.  ใช้เหล็กข้ออ้อย  40 

5. หลังคา 
หลังคาเป็น โครงเหล็กแป๊ปด า มุงด้วย METAL SHEET หนา 0.048 มม.   



6. โครงหลังคา 
เป็นเหล็กแป๊ปด า ดังนี้ 

     - B1a จันทันโครงเหล๊กแป๊ปด า 0 4" x 6.02 มม. ดัดโค้งตามแบบ @ 4.50 m. 
     - โครง TRUSS เหล็กแป๊ปด า  0 3.68 มม. 4.05 kg/m. @ 2.50 ม. 
     - แปเหล็ก C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.@ 1.00 ม. มาตรฐาน METAL SHEET     
      ด้านหลังต่อท่อระบายน้ าฝน ท่อ พีวีซี. 0 4" ลงพื้น 

7.  ฝ้าเพดาน 

               7.1.   1    ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่า T-BAR, โลหะ ระยะห่าง 0.60 x 0.60 ม. 
ชนิดมีฉนวนกันความชื้น 

7.2 อุปกรณ์ชุดติดตั้งต้องครบชุด เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
 - โครงคร่าวซีลายน์ 
 - โครงคร่าวริม 
 - คลิปล็อค 

- ตัวต่อโครง 
- ชุดแขวน 
 ฯลฯ 

 หมายเหตุ ส าหรับอาคารที่มีความสูงมากและอยู่ในพ้ืนที่ชายฝั่งกรณีอาจจะมีแรงลมมาก งานฝ้า 
โครงคร่าวส าหรับการติดตั้งจึงต้องมีการเสริมเหล็กรูปพรรณ เพ่ือให้มีความแข็งแรงในการติดตั้ง 

 

8. เสา 
เสา เป็นเสา คสล. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.เสริมเหล็กตามแบบก าหนด 

9. พื้น 

9.1   1     พ้ืน คสล. หนา 0.20 ม. เสริมเหล็ก RB 9 @ 0.20 #  พ้ืนผิวปูกระเบื้องเคลือบ    
        ขนาด 8" x 8" เกรด A 

10.  ผนัง 

10.1    1    เป็นผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบทั้งสองด้าน ทาสี 
10.2    2    เป็นผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบขนาด 8"x8"เกรด A 



10.3    3    เป็นผนังห้องน้ าส าเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งตามกรรมวิธีของผู้ผลิต 
รายละเอียดตามแบบก าหนด 
 
 
10.4     4   เป็นผนังสมารท์บอร์ด หนา 8 มม. โครงเคร่าเหล็กฉาก 50 x50 x 4 มม.  
@ 0.60 ม.#กรุทับด้วยแผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิท หนา 4 มม. รายละเอียดก าหนดขณะก่อสร้าง 

11.  งานก่ออิฐถือปูน 
งานก่ออิฐผนังให้ใช้อิฐมอญ หรืออิฐท้องถิ่น  การก่อให้ถือระนาบวงกบเป็นส าคัญส าหรับผนัง   

ภายในที่ระบุความหนาครึ่งแผ่นอิฐ  ให้ถือว่า  เมื่อฉาบแล้วได้ความหนาเต็มระนาบหน้าวงกบไม้ขนาด กว้าง 4  
นิ้วให้ก่อเต็มแผ่น  เมื่อฉาบแล้วให้มีความหนาเต็มส่วนของโครงสร้างที่ก่อชนนั้นๆ  งานฉาบปูนผนัง  ให้ก่อทิ้ง
ไว้อย่างน้อย  48  ชม.  เพื่อให้ผนังและปูนก่อแข็งตัวเต็มที่แล้วจึงด าเนินการฉาบปูน  การฉาบปูนผนังให้ท า
การฉาบตามมาตรฐานผู้ผลิตระดับอย่างดี  ก่อนการปูกระเบื้อง  ให้หาแนวกระเบื้องและการตัดแผ่นหารือกับ
ผู้ออกแบบเสียก่อนด าเนินการเพื่อจะได้งานที่ตรงตามความประสงค์ 

12.  งานปูกระเบื้องเคลือบ 

12.1  วิธีการปฏิบัติงาน  ให้ฉาบปูนผนังหรือท าระดับพ้ืนให้เรียบร้อยพร้อมท าร่องให้หยาบไว้ที่ผิว    
        ปูแผ่นกระเบื้อง  การปูกระเบื้องจะต้องใช้ช่างที่มีคุณภาพฝีมือ  เมื่อปูแล้วได้แนวระนาบ     
         และส าหรับผนัง  ภายในที่ระบุความหนาครึ่งแผ่นอิฐ  ให้ถือว่า  เมื่อฉาบแล้วได้ความหนา    
         เต็มระนาบหน้าวงกบไม้ขนาด กว้าง 4  นิ้ว ส าหรับก าแพงที่ระบุของผู้ออกแบบการเข้า  
         มุมกระเบื้องให้เข้ามุมแบบเข้าประกบ  ( ทแยง 45  องศา )  ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องปูงาน  
         ตัวอย่างให้ผู้ออกแบบตรวจสอบก่อนการด าเนินการขั้นต่อไป  ส าหรับการปูกระเบื้องใน 
         พ้ืนที่ใหญ่ให้น ากระเบื้องมาคละกันเพ่ือไม่ให้สีที่ไม่สม่ าเสมอกันในแต่ละกล่องกระเบื้องมา 
         คละกันเป็นจุดๆ เมื่อปูเสร็จแล้ว 
12.2  วัสดุกระเบื้อง  ผลิตภัณฑ์ของ Cotto หรือเทียบเท่า นอกจากระบุเป็นอย่างอ่ืน  โดยให้ส่ง   
        ตัวอย่างให้ผู้ออกแบบพิจารณาก่อนใช้งาน 

13.  ประตู 

13.1.     1    เป็นประตูบานเปิดเดี่ยว  กรอบบานไม้เนื้อแข็ง ด้านล่างมีเกล็ดระบายอากาศ ชนด 
          ภายนอก ขนาดบาน 0.90 x 2.00 ม.วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"  พร้อมอุแกรณ์ครบชุด  
          (รายละเอียดตามแบบก าหนด) 
13.2.     2     เป็นประตูบานเปิดเดี่ยว   กรอบบาน พีวีซี. ขนาดบาน 0.70 x 2.00 ม. วงกบ     
          พีวีซี. 2" x 4"พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (รายละเอียดตามแบบก าหนด) 
13.3.     3   เป็นประตูบานเปิดเดี่ยว ส าเร็จรูป ควบคู่กับผนังห้องน้ าส าเร็จรูป  กรอบบาน พีวีซี.  



           ขนาดบาน 0.60 x 1.80 ม.  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด การติดตั้งเป็นไปตามกรรมวิธีของ    
           ผูผ้ลิต (รายละเอียดตามแบบก าหนด) 

14.  หน้าต่าง 

14.1    1    เป็นหน้าต่างบานเปิดพลิก กรอบบานอลูมิเนียม สีชา ลูกฟักกระจก สีชา หนา 6 มม.      
          ด้านล่างบานติดตาย ขนาดบาน 0.60 x 1.60 ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาดบานตาม 
          แบบก าหนด 
14.2    2   เป็นหน้าต่างบานเปิดพลิก กรอบบานอลูมิเนียม สีชา ลูกฟักกระจก สีชา หนา 6 มม.  
          ขนาดบาน 0.50 x 0.60 ม.วงกบอลูมิเนียมสีชา 2" x 4" พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 
          บานตามแบบก าหนด 

15.  งานไม้ 

ไม้ที่น ามาใช้ในการตกแต่งอาคารทั้งหมด  ให้ใช้ไม้เนื้อแข็งที่ได้รับการคัดเลือกอย่างดีและ 
ได้รับการบ่มแห้งมาแล้ว  ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างไม้ที่จะน ามาใช้ให้ผู้ออกแบบหรือตัวแทนตรวจสอบ
ก่อนสั่งน ามาใช้  การต่อและเข้าไม้ต้องกระท าโดยช่างที่มีฝีมือปราณีต  วงกบประตูหน้าต่างเป็นไม้เมื่อท าการ
ติดตั้งแล้วให้ปิดรักษาขอบไม่ให้ถูกกระแทกเป็นรอยด้วยเหล็กหรืออลูมิเนียม  และห้ามมิให้ใช้โครงวงกบเป็น
เครื่องยึดโยงไม้แบบโดยการตีตะปูยึดสิ่งอ่ืนๆ  กับงานวงกบเป็นอันขาดจะท าความเสียหายให้กับวงกบอย่าง
ร้ายแรง  ผู้ออกแบบหรือตัวแทนสงวนสิทธิ์ที่จะขอเปลี่ยนวงกบให้ใหม่หากพบว่ามีความเสียเกิดข้ึนกับวงกบ  
ส าหรับงานไม้ตกแต่ง  ขนาดที่ระบุในแบบให้ถือเป็นขนาดจริง  หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนและเกิดความเสียหาย  ผู้รับ
จ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขทั้งค่าของและค่าแรงงาน 

16.  งานอุปกรณ์ตกแต่ง 
ได้แก่พวก  วัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ  ลูกบิด  บานพับ  กลอน  ขอรับขอสับ  ตลอดจนอุปกรณ์ 

ตกแต่งปลีกย่อยอ่ืนๆ  ตามที่ระบุในรายการ  ให้ผู้รับจ้างส่งตัวอย่างให้ผู้ออกแบบพิจารณาอนุมัติก่อนส่งของ
เข้าติดตั้งทุกครั้ง  ผู้ออกแบบสงวนสิทธิ์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ์ที่ระบุในรายการขณะก่อสร้างใน
พ้ืนฐานของราคาเท่าเทียบกับของเดิม 
 

 

 

17.  งานอลูมิเนียม 

วัสดุอุปกรณ์  งานอลูมิเนียมทั้งหมดให้ใช้  ความหนาไม่น้อยกว่า  1  มม. เป็นชนิดชุบ 



โครเมี่ยมทั้งหมด  พร้อมทั้งใส่ปลั๊กอุด  พีวีซี สีด า  ที่บริเวณรูที่เจาะเพ่ือท าการยึดหรือขันสกรูให้เรียบร้อยทุก
จุด  และใส่แถบสักหลาดตามบริเวณขอบบานเลื่อนและบานเปิดให้เป็นที่เรียบร้อย  ผู้รับจ้างด าเนินงาน
อลูมิเนียมจะต้องส่งตัวอย่างการอนุมัติก่อนด าเนินการติดตั้งจริง 

18. งานเชื่อมสแตนเลส (welding stainlees) 

ให้เชื่อมด้วยวิธีการเชื่อมอาร์ค (arc welding) อาศัยความร้อนที่เกิดจากการอาร์คขอ 
กระแสไฟฟ้าเกิดประกายอาร์ค V  

-  ลวดเชื่อมให้ใช้ชนิดอาร์กอนสแตนเลสยี่ห้อ 304 
-  ขนาดรอยเชื่อมถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ดังต่อไปนี้ 
-  ความหนาของเหล็กไม่เกิน  6 มม. ให้ใช้ขนาดของรอยเชื่อมเท่ากับความหนาของเหล็ก 
-  ความหนาของเหล็กเกิน 6 มม. ให้ใช้ขนาดของรอยเชื่อมเท่ากับความหนาของเหล็กนั้นลบด้วย  
   2 มม. 

19.  งานเชื่อม : ให้เป็นไปตามมาตรฐาน AISC ส าหรับงานเชื่อม 

-  ลวดเชื่อมให้ใช้ชนิด E60xx ยี่ห้อ YAWATA หรือเทียบเท่า 
-  ขนาดรอยเชื่อมถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ดังต่อไปนี้ 
-  ความหนาของเหล็กไม่เกิน 6 มม.ให้ใช้ขนาดของรอยเชื่อมเท่ากับความหนาของเหล็กนั้นลบ    
   ด้วย 2 มม. 

20.  สุขภัณฑ์ใช้ผลิตภัณฑ์ ของ COTTO หรอืเทียบเท่า รายละเอียดตามแบบก าหนด 
20.1   ประปา – สุขาภิบาล 
20.2   ท่อน้ าโสโครกและท่อระบายน้ าทิ้งภายในและภายนอกอาคารใช้ PVC  CLASS  8.5  
         ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม  มอก.17-2523 
20.3   ท่อระบายอากาศ ใช้  PVC  CLASS   8.5 ตามมาตราฐานอุตสาหกรรม มอก.17-2623 
20.4   ท่อประปา  และท่อน้ า REUSE ภายในอาคาร  ใช้ท่อ   PVC  CLASS   8.5 
         19204   ชุดมาตรวัดน้ าพร้อมประตูน้ าให้ใช้ตามมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค 
20.5   ท่อระบายน้ าที่ต่อออกจากอ่างล้างมือ  และช่องระบายน้ าที่พ้ืนจะต้องติดที่ดักกลิ่น 
20.6   ปลายท่อระบายก๊าช ( ท่อ VENT ) จะต้องยกให้สูง  และติดตะแกรงกันแมลงที่ปลายท่อ 
20.7   ท่อระบายน้ าจะต้องมีความลาดเอียงอย่างน้อย  1 : 100  จากสุขภัณฑ์ไปยังท่อระบายน้ า 
20.8   การตัดท่อ  ต้องตัดให้ได้ระยะพอดีในการบรรจบท่อ  ปลายท่อที่ตัดต้องท าการคว้านขุด        
         เศษวัสดุที่ติดค้างออกให้หมด และปลายท่อที่จะท าการบรรจบ  จะต้องสะอาดเรียบ          
         สม่ าเสมอ 
20.9   การเดินท่อต้องเดินให้ปราณีต  เรียบร้อยเป็นระเบียบมีแนวสม่ าเสมอไม่เลี้ยวคดไปมา              
         และควรจะเดินในช่องท่อ  เหนือฝ้าหรือในผนัง 



20.10  ปลายท่อที่เดินค้างไว้  เมื่องานเสร็จ จะต้องสะอาดเรียบสม่ าเสมอ 
20.11  สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบจะต้องมีการหุ้มหรือคลุม  เพ่ือป้องกันไม่ให้ช ารุด  หรือบุบ 
          สลายขณะที่งานยังไม่เสร็จสิ้น  ฝังอยู่ในส่วนของอาคารพอดีตรงที่จะต้องเจาะผ่าน   
          หากพ้ืนนั้นมีการเปียกน้ าอยู่เสมอ  เช่นเป็นพื้นห้องน้ า  หรือแผ่นพื้นหลังคา ปลอกร้อย 
          ท่อต้องเป็นชนิดกันซึมผ่าน  ทั้งผิวด้านนอกและด้านในของปลอกร้อยท่อ  และหาก 
          บริเวณปลอกร้อยท่อเป็นองค์อาคารด้วยจะต้องท าการฝังขณะท าการเทคอนกรีตหล่อ    
          องค์อาคารส่วนนั้น 
20.12  การยึดแขวนท่อ  จะต้องมีเหล็กรัดท่อที่ถูกผลิตขึ้นส าหรับใช้รัดท่อโดยเฉพาะตามขนาด 
          ท่อรัดไว้  ส าหรับการแขวนท่อวิ่งแนวราบ ต้องใช้เหล็กเส้นโยงยึดไว้กับองค์อาคาร   
          การยึดแขวนท่อจะต้องยึดโดยมีการประสานงานเตรียมการให้พร้อมไปกับการหล่อ 
          คอนกรีตองค์อาคารระยะห่างระหว่างจุดยึดแขวนท่อเป็นไปดังต่อไปนี้ 
20.13  ท่อแนวดิ่งส าหรับท่อ PVC จะต้องมีท่ียึด  รองรับหรือแขวนทุก ๆ ระยะไม่เกิน  200  ซม.           
          และทุก ๆ รอยต่อ  และทุกครึ่งหนึ่งของท่อแต่ละท่อน ส าหรับท่อ G.S.P. 
20.14  ท่อแนวราบส าหรับท่อ PVC จะต้องมีที่ยึดรองรับหรือแขวนทุก ๆ ระยะไม่เกิน  150  ซม.          
          และทุก ๆ รอยต่อ และทุก ๆ 200  ซม.  ส าหรับท่อ  G.S.P.  ขนาดของเหล็กเส้นที่ใช้ 
          แขวนท่อแนวราบ  เป็นดังต่อไปนี้             
ขนาดของท่อ                            ขนาดของเหล็กเส้น 
Dia.1/2" - Dia.1  1/4"                   RB9 
Dia.2" - Dia.   3"                          RB12 
Dia.4" - Dia.   5"                          RB15 
 
 
 
                 เหล็กรัดท่อส าหรับยึดแขวนท่อ  และเหล็กแขวนท่อจะต้องขัดสนิมออกให้หมดและ     
ทาสี   RUST  OLIUM  หรือเทียบเท่าอย่างน้อย 2  ชั้น  การติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบท่อ  
เช่น  ประตูน้ า  มาตรเกจ์วัดแรงดัน  ยูเนี่ยน  จะต้องอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งาน  
และสะดวกที่จะต้องถอดบ ารุงรักษาหรือ เปลี่ยนใหม่ 
   (รายละเอียดดูแบบหมายเลข 642221 – 22 และงานหมวดระบบบ าบัดน้ าเสีย – ระบบ   
   ประปา) ประกอบ 

21.  งานระบบไฟฟ้า 

ผู้รับจ้างจะต้องท าการติดตั้งดวงโคม พร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 – 18 (LED) w 220 v พร้อม 
กรอบกันน้ ากันฝุ่นครอบพลาสติกใส  มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 30(100) แอมป์ ต่อชุด พร้อมอุปกรณ์ครบชุดจนใช้
งานได้ดี ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการเดินสายไฟฟ้า ให้เดินสายลอยตามผนังเสาหรือโครง



เหล็กหลังคา ให้เดินสายภายในท่อ  U.PVC. พร้อมอุปกรณ์ยึดเกาะขนาดของสายให้ยึดถือตามมาตรฐานการ
ไฟฟ้าเป็นเกณฑ์  อุปกรณ์ต่าง ๆ ดูรายละเอียดในแปลนไฟฟ้าผลิตภัณฑ์ใช้ของ NATIONAL, LITEX,C.C.H. 
สแคว์ดี หรือเทียบเท่า) ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของวัสดุ  และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด  ยกเว้นหลอด
ไฟฟ้า  เป็นระยะเวลา  2  ปี  หลังจากวันตรวจรับงานครั้งสุดท้าย  ในระยะเวลารับประกันนี้ถ้าหากวัสดุหรือ
อุปกรณ์ส่วนใดช ารุดใช้งานไม่ได้  ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ใช้งานได้โดยถูกต้องตามหลักวิชาการ  
และผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งหมด โดยไม่มีข้อแม้แต่ประการใด ๆ ทั้งสิ้น (ดูแบบหมายเลข 
642207  ประกอบ) 
22. งานรางระบายน้ าฝน 

เป็นรางระบายน้ าฝน แสตนเลส หนา 3 มม.ต่อท่อ พีวีซี. 0 4" ระบายน้ าฝนลงด้านหลังอาคาร 

23. งานทาสี 

ก่อนที่จะท าการทาสีส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร จะต้องท าความสะอาดจนปราศจากฝุ่นละอองผง 
ให้เรียบร้อย และพ้ืนที่จะท าการทาสีจะต้องแห้งสนิท ห้ามไม่ให้ทาสีในขณะที่ฝนตกหรืออากาศชื้นของเบเยอร์,
กัปตัน,ทีโอเอ หรือเทียบเท่า  และทาทับหน้าด้วยสีน้ าพลาสติกอาคีลิคอย่างน้อย  2  ครั้ง  หรือจนสีขึ้น หรือสี
ทาเหล็กโครง  TRUSS  หลังคา ให้ใช้สีกันสนิมทาอย่างน้อย  2  ครั้ง ทาสีน้ ามันทับ  2  ครั้ง  (รายละเอียด
ก าหนดให้ขณะก่อสร้าง) ไม้ให้ขัดแต่งจนเรียบพร้อมทาสีรองพ้ืนกันเชื้อรา  2  ครั้ง  ทาสีน้ ามันทับหน้า 2 ครัง้
การทาสีแต่ละครั้งให้ทิ้งระยะห่างกันอย่างน้อย 30 นาที ห้ามเอาสีภายในมาทาภายนอก 



งานส่วนที่ 5.2 หมวดงานประเภทอาคาร (งานอาคารส านักงาน)  

1. รายการประกอบแบบโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา (อาคารส านักงาน) 

                  การวัดระยะห่างระหว่างโครงสร้าง โดยทั่วไปถือจากศูนย์กลาง ส าหรับระยะอ่ืน ให้ถือตามแบบแสดง 
ถ้าปรากฏว่าตัวเลขใดขัดแย้งกัน ให้ผู้รับจ้างติดต่อ ปรึกษากับสถาปนิกผู้ออกแบบเพ่ือท าการแก้ไขก่อนด าเนินการ
ต่อไปขัดแย้งกัน ให้ผู้รับจ้างติดต่อ ปรึกษากับสถาปนิกผู้ออกแบบเพ่ือท าการแก้ไขก่อนด าเนินการต่อไปถ้วน ให้เข้าใจ 
หากไม่เข้าใจหรือมีข้อขัดแย้งใด ๆ เกิดขึ้นไม่ว่าในแบบหรือรายการ ให้ผู้รับจ้างติดต่อสอบถามได้จากสถาปนิก
ผู้ออกแบบ เพ่ือจะได้ชี้แจงให้ผู้รับจ้างทราบก่อนที่จะน ามาใช้หรือประกอบการก่อสร้าง หากปรากฏว่าวัสดุหรือ
อุปกรณ์ถูกน ามาใช้ก่อนมีการตรวจสอบ และมีการตรวจสอบพบภายหลังโดยเจ้าของ หรือสถาปนิกผู้ออกแบบ หากผิด
จากมาตรฐานที่ก าหนด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

2. งานผังบริเวณ 

         ระยะแนวผังที่แสดงในรูปรายการเป็นเพียงระยะโดยสังเขป ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับมอบอ านาจจะได้ 
ชี้แจงต าแหน่งจริงในขณะเริ่มโดยระดับสะพานท่าเทียบเรือ และอาคาร  +/- 0.00  ให้ถือระดับพ้ืนท่าเทียบเรือ 
(ค่าระดับท่ีก าหนดให้เป็นค่าระดับโดยประมาณ) 

3. ลักษณะท่ัวไป 

   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว  ตั้งอยู่บนสะพานท่าเทียบเรือ 

4. โครงสร้าง 

        งานคอนกรีตในส่วนของโครงสร้างทั้งหมด  ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จสามารถรับแรงอัดได้ไม่น้อยกว่า   
280  กก./ตร.ซม.  เมื่อทดสอบกับก้อนลูกปูนขนาด 0.15 x 0.15 x 0.15 ม.  โดยคอนกรีตที่ใช้เทโครงสร้างต้องเป็น
คอนกรีตที่เพ่ิงได้รับการกวนผสม ห้ามทิ้งไว้นานเกิน  45  นาที  น ามาใช้งาน  นอกจากจะอยู่ในโม่หมุนและผสมด้วย
น้ ายาหน่วงการเซ็ทตัว  คอนกรีตให้ใช้อัตราส่วนผสม1:2:4โดยปริมาณซีเมนต์ที่จะใช้ จะต้องเป็นของบริษัทค้าวัสดุ
ก่อสร้าง  ทรายให้ใช้ทรายสะอาดปราศจากเปลือกหอย ซากสัตว์ ดิน หรือสิ่งอื่นใดซ่ึงจะเป็นอันตรายต่อการรับน้ าหนัก
ของคอนกรีต น้ าจะต้องเป็นน้ าสะอาด ปราศจากกรด ด่าง ซึ่งสามารถดื่มกินได้ หินจะต้องเป็นหินซึ่งมาจากโรงโม่หิน
ซึ่งก าหนดให้ใช้หินเบอร์ 2 ความแหลมคม สามารถใช้งานให้คอนกรีตเกาะยึดได้  ก่อนเทคอนกรีตทุกครั้งจะต้องแจ้ง
ให้ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้เพ่ือท าการตรวจแบบโครงสร้างเสริมเหล็กจึงท าการเทคอนกรีตต่อไป 
การท างานจะต้องมีการใช้เครื่องกระทุ้งเพ่ือให้คอนกรีตรวมตัวได้ดี หลังจากถอดแบบแล้วถ้าเกิดมีโพรงในเนื้อคอนกรีต 
ซึ่งวิศวกรพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นอันตรายต่อการรับน้ าหนัก ผู้รับจ้างจะต้องท าการทุบและเทส่วนใหม่ตามค าแนะน า
ของวิศวกรโดยไม่มีข้อขัดแย้งใด ๆ เหล็กเสริมคอนกรีตส่วนที่เป็นเหล็กข้ออ้อยให้ใช้เหล็กเสริมของ  บลส.  มาตรฐาน  
30  สามารถรับก าลังเค้นตึงได้ไม่น้อยกว่า  3,000  กก./ตร.ซม.  ส่วนที่เป็นเหล็ก 9.69 ของบลส.  มาตรฐาน  SR  24  
โดยสามารถรับแรงดึงได้ไม่น้อยกว่า  2,400  เหล็กขนาด  25  มม.  ใช้เหล็กข้ออ้อย  40 



5. หลังคา 

    หลังคาเป็น โครงเหล็กแป๊ปด า มุงด้วย METAL SHEET หนา 0.048 มม.   

6. โครงหลังคา 

    เป็นเหล็กแป๊ปด า ดังนี้ 
    - B1a จันทันโครงเหล็กแป๊ปด า 0 4" x 6.02 มม. ดัดโค้งตามแบบ @ 4.50 m. 
    - โครง TRUSS เหล็กแป๊ปด า  0 3.68 มม. 4.05 kg/m. @ 2.50 ม. 
    - แปเหล็ก C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.@ 1.00 ม. มาตรฐาน METAL SHEET 
    - รางระบายน้ า สแตนเลส หนา 3 มม. พับตามแบบ รองรับด้วยท่อเหล็ก 0 4" x 6.02 มม.  
      @ 1.00 ม. 
      ด้านหลังต่อท่อระบายน้ าฝน ท่อ พีวีซี. 0 4" ลงพื้น 

7.  เสา 

เสา เป็นเสา คสล. ขนาด 0.20 x 0.20 ม. เสริมเหล็กตามแบบก าหนด 
 

8.  ฝ้าเพดาน 

8.1              ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.โครงเคร่า T-BAR, โลหะ ระยะห่าง 0.60 x 0.60 ม. 
        ชนิดมีฉนวนกันความร้อน 
8.2 อุปกรณ์ชุดติดตั้งต้องครบชุด เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
 - โครงคร่าวซีลายน์ 
 - โครงคร่าวริม 
 - คลิปล็อค 

- ตัวต่อโครง 
- ชุดแขวน 
 ฯลฯ 

 หมายเหตุ ส าหรับอาคารที่มีความสูงมากและอยู่ในพ้ืนที่ชายฝั่งกรณีอาจจะมีแรงลมมาก งานฝ้า โครง
คร่าวส าหรับการติดตั้งจึงต้องมีการเสริมเหล็กรูปพรรณ เพ่ือให้มีความแข็งแรงในการติดตั้ง 

9.  พื้น 

9.1. พ้ืน          พ้ืน คสล. หนา 0.20 ม. เสริมเหล็ก RB 9 @ 0.20 #  พ้ืนผิวปูกระเบื้องเคลือบขนาด      
      8" x 8" เกรด A 

1 

1 



 

 

10.  ผนัง 

10.1     1    เป็นผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบทั้งสองด้าน ทาสี 
10.2     2    เป็นผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบขนาด 8" x 8"เกรด  A 
10.3     3    เป็นผนังสมารท์บอร์ด หนา 8 มม. โครงเคร่าเหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. @ 0.60 ม.# 
        กรุทับด้วยแผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิท หนา 4 มม. รายละเอียดก าหนดขณะก่อสร้าง 
 

11.  งานก่ออิฐถือปูน 

งานก่ออิฐผนังให้ใช้อิฐมอญ หรืออิฐท้องถ่ิน  การก่อให้ถือระนาบวงกบเป็นส าคัญส าหรับผนังภายในที่ 
ระบุความหนาครึ่งแผ่นอิฐ  ให้ถือว่า  เมื่อฉาบแล้วได้ความหนาเต็มระนาบหน้าวงกบไม้ขนาด กว้าง 4  นิ้วให้ก่อเต็ม
แผ่น  เมื่อฉาบแล้วให้มีความหนาเต็มส่วนของโครงสร้างที่ก่อชั้นนั้นๆ  งานฉาบปูนผนัง  ให้ก่อทิ้งไว้อย่างน้อย  48  
ชม.  เพื่อให้ผนังและปูนก่อแข็งตัวเต็มที่แล้วจึงด าเนินการฉาบปูน  การฉาบปูนผนังให้ท าการฉาบตามมาตรฐานผู้ผลิต
ระดับอย่างดี  ก่อนการปูกระเบื้อง  ให้หาแนวกระเบื้องและการตัดแผ่นหารือกับผู้ออกแบบเสียก่อนด าเนินการเพ่ือจะ
ได้งานที่ตรงตามความประสงค์ 
12.  งานปูกระเบื้องเคลือบ 

12.1  วิธีการปฏิบัติงาน  ให้ฉาบปูนผนังหรือท าระดับพื้นให้เรียบร้อยพร้อมท าร่องให้หยาบไว้ที่ผิวปูแผ่น 
        กระเบื้อง  การปูกระเบื้องจะต้องใช้ช่างที่มีคุณภาพฝีมือ  เมื่อปูแล้วได้แนวระนาบและส าหรับ 
        ผนัง  ภายในที่ระบุความหนาครึ่งแผ่นอิฐ  ให้ถือว่า  เมื่อฉาบแล้วได้ความหนาเต็มระนาบหน้าวง 
        กบไม้ขนาด กว้าง 4  นิ้ว ส าหรับก าแพงที่ระบุของผู้ออกแบบการเข้ามุมกระเบื้องให้เข้ามุมแบบ 
        เข้าประกบ  (ทแยง 45 องศา)  ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องปูงานตัวอย่างให้ผู้ออกแบบตรวจสอบก่อน 
        การด าเนินการข้ันต่อไป  ส าหรับการปูกระเบื้องในพ้ืนที่ใหญ่ให้น ากระเบื้องมาคละกันเพ่ือไม่ให้สี 
        ที่ไม่สม่ าเสมอกันในแต่ละกล่องกระเบื้องมาคละกันเป็นจุดๆเมื่อปูเสร็จแล้ว 
12.2  วัสดุกระเบื้อง  ให้ใช้กระเบื้องเกรด A,B ผลิตภัณฑ์ของ ค๊อตโต้ หรือเทียบเท่า นอกจากระบุเป็น 
        อย่างอ่ืน  โดยให้ส่งตัวอย่างให้ผู้ออกแบบพิจารณาก่อนใช้งาน 

13.  ประตู 

13.1.            เป็นประตูบานเลื่อนคู่  กรอบบานอลูมิเนียม สีชา ชนิดภายนอก ขนาดบานละ  
        0.80 x 1.95 ม.ลูกฟักกระจกสีชา หนา 6 มม. ด้านบนและด้านล่าง ช่องแสงติดตาย วงกบ 
         อลูมิเนียม สีชา 2" x 4"  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (รายละเอียดตามแบบก าหนด)  

1 

2 



13.2.            เป็นประตูบานเปิดเดี่ยว   กรอบบาน พีวีซี. ขนาดบาน 0.70 x 2.00 ม. วงกบ พีวีซี.  
         2" x 4"พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (รายละเอียดตามแบบก าหนด) 
13.3             เป็นประตูบานเปิดเดี่ยว   กรอบบาน พีวีซี. ขนาดบาน 0.70 x 2.00 ม. วงกบ พีวีซี.        
         2" x 4"  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (รายละเอียดตามแบบก าหนด)  

14.  หน้าต่าง 

14.1             เป็นหน้าต่างบานเลื่อนคู่  กรอบบานอลูมิเนียม สีชา ขนาดบานละ 0.75 x 1.10 ม. 
          ลูกฟักกระจกสีชา หนา 6 มม. ด้านบนและด้านข้าง ช่องแสงติดตาย วงกบอลูมิเนียม สีชา  
          2" x 4"  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (รายละเอียดตามแบบก าหนด) 
14.2             เป็นหน้าต่างบานเปิดพลิก กรอบบานอลูมิเนียม สีชา ลูกฟักกระจก สีชา หนา 6 มม.  
          ขนาดบาน 0.60 x 1.60 ม. ด้านล่างช่องแสงติดตายวงกบอลูมิเนียมสีชา 2" x 4" พร้อมอุปกรณ ์
          ครบชุด ขนาดบานตามแบบก าหนด 
14.3             เป็นหน้าต่างบานเปิดพลิก กรอบบานอลูมิเนียม สีชา ลูกฟักกระจก สีชา หนา 6 มม.       
          ขนาดบาน 0.50 x 0.95 ม. วงกบอลูมิเนียม สีฃา2" x 4"พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาดบานตาม   
          แบบก าหนด 

15.  งานไม้ 

      ไม้ที่น ามาใช้ในการตกแต่งอาคารทั้งหมด  ให้ใช้ไม้เนื้อแข็งที่ได้รับการคัดเลือกอย่างดีและได้รับการ 
บ่มแห้งมาแล้ว  ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างไม้ที่จะน ามาใช้ให้ผู้ออกแบบหรือตัวแทนตรวจสอบก่อนสั่งน ามาใช้  
การต่อและเข้าไม้ต้องกระท าโดยช่างที่มีฝีมือประณีต  วงกบประตูหน้าต่างเป็นไม้เมื่อท าการติดตั้งแล้วให้ปิดรักษาขอบ
ไม่ให้ถูกกระแทกเป็นรอยด้วยเหล็กหรืออลูมิเนียม  และห้ามมิให้ใช้โครงวงกบเป็นเครื่องยึดโยงไม้แบบโดยการตีตะปู
ยึดสิ่งอ่ืนๆ  กับงานวงกบเป็นอันขาดจะท าความเสียหายให้กับวงกบอย่างร้ายแรง  ผู้ออกแบบหรือตัวแทนสงวนสิทธิ์ที่
จะขอเปลี่ยนวงกบให้ใหม่หากพบว่ามีความเสียเกิดขึ้นกับวงกบ  ส าหรับงานไม้ตกแต่ง  ขนาดที่ระบุในแบบให้ถือเป็น
ขนาดจริง  หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนและเกิดความเสียหาย  ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขทั้งค่าของและ
ค่าแรงงาน 

 

 

16.  งานอุปกรณ์ตกแต่ง 

       ได้แก่พวก  วัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ  ลูกบิด  บานพับ  กลอน  ขอรับขอสับ  ตลอดจนอุปกรณ์ตกแต่ง 

1 

3 

2 

3 



ปลีกย่อยอ่ืนๆ  ตามที่ระบุในรายการ  ให้ผู้รับจ้างส่งตัวอย่างให้ผู้ออกแบบพิจารณาอนุมัติก่อนส่งของเข้าติดตั้งทุกครั้ง  
ผู้ออกแบบสงวนสิทธิ์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ์ที่ระบุในรายการขณะก่อสร้างในพ้ืนฐานของราคาเท่าเทียบกับ
ของเดิม 

17.  งานอลูมิเนียม 

       วัสดุอุปกรณ์  งานอลูมิเนียมทั้งหมดให้ใช้  ความหนาไม่น้อยกว่า  1  มม.เป็นชนิดชุบโครเมี่ยม 
ทั้งหมด  พร้อมทั้งใส่ปลั๊กอุด  พีวีซีสีด า  ที่บริเวณรูที่เจาะเพ่ือท าการยึดหรือขันสกรูให้เรียบร้อยทุกจุด  และใส่แถบ
สักหลาดตามบริเวณขอบบานเลื่อนและบานเปิดให้เป็นที่เรียบร้อย  ผู้รับจ้างด าเนินงานอลูมิเนียมจะต้องส่งตัวอย่าง
การอนุมัติก่อนด าเนินการติดตั้งจริง 

18.  งานเชื่อมสแตนเลส (welding stainlees) 

           ให้เชื่อมด้วยวิธีการเชื่อมอาร์ค(arc welding)อาศัยความร้อนที่เกิดจากการอาร์คของกระแสไฟฟ้า  
เกิดประกายอาร์ค V  

      - ลวดเชื่อมให้ใช้ชนิดอาร์กอนสแตนเลสยี่ห้อ 304 
      - ขนาดรอยเชื่อมถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ดังต่อไปนี้ 
      - ความหนาของเหล็กไม่เกิน  6มม.ให้ใช้ขนาดของรอยเชื่อมเท่ากับความหนาของเหล็ก 
      - ความหนาของเหล็กเกิน6 มม. ให้ใช้ขนาดของรอยเชื่อมเท่ากับความหนาของเหล็กนั้นลบด้วย  
        2 มม. 

19.  งานเชื่อม : ให้เป็นไปตามมาตรฐาน AISC ส าหรับงานเชื่อม 

      -  ลวดเชื่อมให้ใช้ชนิด E60xx ยี่ห้อ YAWATA หรือเทียบเท่า 
      -  ขนาดรอยเชื่อมถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ดังต่อไปนี้ 
      -  ความหนาของเหล็กไม่เกิน 6 มม.ให้ใช้ขนาดของรอยเชื่อมเท่ากับความหนาของเหล็กนั้นลบด้วย   
         2 มม. 

20.  สุขภัณฑ์ใช้ผลิตภัณฑ์ ของ COTTO หรอืเทียบเท่า รายละเอียดตามแบบก าหนด 

 

 

21. ประปา – สุขาภิบาล 

21.1   ท่อน้ าโสโครกและท่อระบายน้ าทิ้ง  ภายในและภายนอกอาคารใช้ PVC  CLASS  8.5 ตาม    
         มาตรฐานอุตสาหกรรม  มอก.17-2523 
21.2    ท่อระบายอากาศ ใช้  PVC  CLASS   8.5 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 17-2623 



21.3    ท่อประปา  และท่อน้ า REUSE ภายในอาคาร  ใช้ท่อ   PVC  CLASS   8.5 
         ชุดมาตรวัดน้ าพร้อมประตูน้ าให้ใช้ตามมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค 
21.4    ท่อระบายน้ าที่ต่อออกจากอ่างล้างมือ  และช่องระบายน้ าที่พื้นจะต้องติดที่ดักกลิ่น 
21.5    ปลายท่อระบายก๊าช ( ท่อ VENT ) จะต้องยกให้สูง  และติดตะแกรงกันแมลงที่ปลายท่อ 
21.6    ท่อระบายน้ าจะต้องมีความลาดเอียงอย่างน้อย  1 : 100  จากสุขภัณฑ์ไปยังท่อระบายน้ า 
21.7    การตัดท่อ  ต้องตัดให้ได้ระยะพอดีในการบรรจบท่อ  ปลายท่อที่ตัดต้องท าการคว้านขุดเศษวัสดุ    
         ที่ติดค้างออกให้หมด และปลายท่อที่จะท าการบรรจบ  จะต้องสะอาดเรียบสม่ าเสมอ 
21.9    การเดินท่อต้องเดินให้ปราณีต  เรียบร้อยเป็นระเบียบมีแนวสม่ าเสมอไม่เลี้ยวคดไปมา  และควร 
         จะเดินในช่องท่อ  เหนือฝ้าหรือในผนัง 
21.10  ปลายท่อที่เดินค้างไว้  เมื่องานเสร็จ จะต้องสะอาดเรียบสม่ าเสมอ 
21.11  สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบจะต้องมีการหุ้มหรือคลุม  เพื่อป้องกันไม่ให้ช ารุด  หรือบุบสลาย 
         ขณะที่งานยังไม่เสร็จสิ้น  ฝังอยู่ในส่วนของอาคารพอดีตรงที่จะต้องเจาะผ่าน  หากพ้ืนนั้นมีการ    
         เปียกน้ าอยู่เสมอ  เช่นเป็นพื้นห้องน้ า  หรือแผ่นพ้ืนหลังคา ปลอกร้อยท่อต้องเป็นชนิดกันซึมผ่าน     
         ทั้งผิวด้านนอกและด้านในของปลอกร้อยท่อ  และหากบริเวณปลอกร้อยท่อเป็นองค์อาคารด้วย        
         จะต้องท าการฝังขณะท าการเทคอนกรีตหล่อองค์อาคารส่วนนั้น 
21.12  การยึดแขวนท่อ  จะต้องมีเหล็กรัดท่อที่ถูกผลิตขึ้นส าหรับใช้รักท่อโดยเฉพาะตามขนาดท่อรัดไว้   
         ส าหรับการแขวนท่อวิ่งแนวราบ       ต้องใช้เหล็กเส้นโยงยึดไว้กับองค์อาคาร  การยึดแขวนท่อ   
         ต่อไปโดยมีการประสานงานเตรียมการให้พร้อมไปกับการหล่อคอนกรีตองค์อาคารระยะห่าง             
         ระหว่างจุดยึดแขวนท่อเป็นไปดังต่อไปนี้ 
21.13  ท่อแนวดิ่งส าหรับท่อ PVC จะต้องมีท่ียึดรองรับหรือแขวนทุก ๆ ระยะไม่เกิน  200  ซม.            
         และทุก ๆ รอยต่อ  และทุกครึ่งหนึ่งของท่อแต่ละท่อน ส าหรับท่อ G.S.P. 
21.14  ท่อแนวราบส าหรับท่อ PVC จะต้องมีท่ียึดรองรับหรือแขวนทุก ๆ ระยะไม่เกิน  150  ซม.        
         และทุก ๆ รอยต่อ และทุก ๆ 200  ซม.  ส าหรับท่อ  G.S.P.  ขนาดของเหล็กเส้นที่ใช้แขวนท่อ    
         แนวราบ  เป็นดังต่อไปนี้             
ขนาดของท่อ ขนาดของเหล็กเส้น 
Dia.1/2" - Dia.1  1/4"                   RB9 
Dia.2" - Dia.   3"                          RB12 
Dia.4" - Dia.   5"                          RB15 
   เหล็กรัดท่อส ารับยึดแขวนท่อ  และเหล็กแขวนท่อจะต้องขัดสนิมออกให้หมดและทาสี   RUST   

OLIUM  หรือเทียบเท่าอย่างน้ย2  ชั้น 

   การติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบท่อ  เช่น  ประตูน้ า  มาตรเกจ์วัดแรงดัน  ยูเนี่ยนจะต้อง 
อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งาน  และสะดวกท่ีจะต้องถอดบ ารุงรักษาหรือเปลี่ยนใหม่ 

   (รายละเอียดดูแบบหมายเลข 642221-22 และหมวดงานระบ าบัดน้ าเสีย-ระบบประปา ประกอบ) 



22. งานระบบไฟฟ้า 

   ผู้รับจ้างจะต้องท าการติดตั้งดวงโคม พร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 - 18 w (LED) 220 v ต่อชุด  
มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 30(100) แอมป์ พร้อมกรอบกันน้ า กันฝุ่น ครอบพลาสติกใสและดวงโคม DOWNLIGHT 1 – 12 
W ชนิดฝังฝ้า, เพดาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุดจนใช้งานได้ดี ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการเดินสายไฟฟ้า 
ให้เดินสายลอยตามผนังเสาหรือโครงเหล็กหลังคา ให้เดินสายภายในท่อ  U.PVC. พร้อมอุปกรณ์ยึดเกาะขนาดของสาย
ให้ยึดถือตามมาตรฐานการไฟฟ้าเป็นเกณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ ดูรายละเอียดในแปลนไฟฟ้าผลิตภัณฑ์ใช้ของ 
NATIONAL,LITEX,C.C.H. สแคว์ดี หรือเทียบเท่า) ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของวัสดุ  และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุก
ชนิด  ยกเว้นหลอดไฟฟ้า  เป็นระยะเวลา  2  ปี  หลังจากวันตรวจรับงานครั้งสุดท้าย  ในระยะเวลารับประกันนี้ถ้าหาก
วัสดุหรืออุปกรณ์ส่วนใดช ารุดใช้งานไม่ได้  ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ใช้งานได้โดยถูกต้องตามหลักวิชาการ  
และผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งหมด โดยไม่มีข้อแม้แต่ประการใด ๆ ทั้งสิ้น (ดูแบบหมายเลข 642207  
และหมวดงานระบบไฟฟ้าแรงสูงและส่องสว่าง ประกอบ) 

23. งานรางระบายน้ าฝน 

    เป็นรางระบายน้ าฝน แสตนเลส หนา 3 มม. ต่อท่อ พีวีซี. 0 4" ระบายน้ าฝนลงด้านหลังอาคาร 

 

 

24. งานทาสี 

    ก่อนที่จะท าการทาสีส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร จะต้องท าความสะอาดจนปราศจากฝุ่นละอองผงให้ 
เรียบร้อย และพ้ืนที่จะท าการทาสีจะต้องแห้งสนิท ห้ามไม่ให้ทาสีในขณะที่ฝนตกหรืออากาศชื้นของ เบเยอร์ ,กัปตัน,  
ทีโอเอ หรือเทียบเท่า  และทาทับหน้าด้วยสีน้ าพลาสติกอาคีลิคอย่างน้อย  2  ครั้ง  หรือจนสีขึ้น หรือสีทาเหล็กโครง  
TRUSS  หลังคา ให้ใช้สีกันสนิมทาอย่างน้อย  2  ครั้ง ทาสีน้ ามันทับ  2  ครั้ง  (รายละเอียดก าหนดให้ขณะก่อสร้าง)ไม้
ให้ขัดแต่งจนเรียบพร้อมทาสีรองพ้ืนกันเชื้อรา  2  ครั้ง  ทาสีน้ ามันทับหน้า  2  ครั้งการทาสีแต่ละครั้งให้ทิ้งระยะห่าง
กันอย่างน้อย 30 นาที ห้ามเอาสีภายในมาทาภายนอก 

หมายเหตุ 
- ผู้รับจ้างต้องท าการจัดให้มี คุรุภัณฑ์ ดังนี้ 

- เครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และการติดตั้งจนใช้งานได้ 

- พัดลมระบายอากาศ  
รายละเอียดก าหนดในขณะก่อสร้าง 



งานส่วนที่ 6  หมวดงานประเภทอาคาร (งานอาคารประภาคาร)  

1. รายการประกอบแบบโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา  
    (งานอาคารประภาคาร) 

                     การวัดระยะห่างระหว่างโครงสร้าง โดยทั่วไปถือจากศูนย์กลาง ส าหรับระยะอื่น ให้ถือตาม
แบบแสดง ถ้าปรากฏว่าตัวเลขใดขัดแย้งกัน ให้ผู้รับจ้างติดต่อ ปรึกษากับสถาปนิกผู้ออกแบบเพ่ือท าการแก้ไข
ก่อนด าเนินการต่อไป  ให้เข้าใจ หากไม่เข้าใจหรือมีข้อขัดแย้งใด ๆ เกิดขึ้นไม่ว่าในแบบหรือรายการ ให้ผู้รับ
จ้างติดต่อสอบถามได้จากสถาปนิกผู้ออกแบบ เพ่ือจะได้ชี้แจงให้ผู้รับจ้างทราบก่อนที่จะน ามาใช้หรือ
ประกอบการก่อสร้าง หากปรากฏว่าวัสดุหรืออุปกรณ์ถูกน ามาใช้ก่อนมีการตรวจสอบ และมีการตรวจสอบพบ
ภายหลังโดยเจ้าของ หรือสถาปนิกผู้ออกแบบ หากผิดจากมาตรฐานที่ก าหนด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

2. งานผังบริเวณ 

          ระยะแนวผังที่แสดงในรูปรายการเป็นเพียงระยะโดยสังเขป ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับมอบอ านาจ 
จะได้ชี้แจงต าแหน่งจริงในขณะเริ่มโดยระดับสะพานท่าเทียบเรือ และอาคาร  +/- 0.00  ให้ถือระดับพ้ืนท่า
เทียบเรือ (ค่าระดับที่ก าหนดให้เป็นค่าระดับโดยประมาณ) 

3. ลักษณะทั่วไป 

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียวโล่ง ตั้งอยู่บนพื้นสะพานท่าเทียบเรือ 

4. โครงสร้าง 

    งานคอนกรีตในส่วนของโครงสร้างทั้งหมด  ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จสามารถรับแรงอัดได้ไม่น้อย 
กว่า  280  กก./ตร.ซม.  เมื่อทดสอบกับก้อนลูกปูนขนาด 0.15 x 0.15 x 0.15 ม.  โดยคอนกรีตที่ใช้เท
โครงสร้างต้องเป็นคอนกรีตที่เพ่ิงได้รับการกวนผสม ห้ามทิ้งไว้นานเกิน  45  นาที  น ามาใช้งาน  นอกจากจะ
อยู่ในโม่หมุนและผสมด้วยน้ ายาหน่วงการเซ็ทตัว  คอนกรีตให้ใช้อัตราส่วนผสม 1:2:4 โดยปริมาณซีเมนต์ที่จะ
ใช้ จะต้องเป็นของบริษัทค้าวัสดุก่อสร้าง  ทรายให้ใช้ทรายสะอาดปราศจากเปลือกหอย ซากสัตว์ ดิน หรือสิ่ง
อ่ืนใดซึ่งจะเป็นอันตรายต่อการรับน้ าหนักของคอนกรีต น้ าจะต้องเป็นน้ าสะอาด ปราศจากกรด ด่าง ซึ่ง
สามารถดื่มกินได้ หินจะต้องเป็นหินซึ่งมาจากโรงโม่หินซึ่งก าหนดให้ใช้หินเบอร์ 2 ความแหลมคม สามารถใช้
งานให้คอนกรีตเกาะยึดได้  ก่อนเทคอนกรีตทุกครั้งจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้าก่อน  ทั้งนี้เพ่ือท า
การตรวจแบบโครงสร้างเสริมเหล็กจึงท าการเทคอนกรีตต่อไป การท างานจะต้องมีการใช้เครื่องกระทุ้งเพื่อให้
คอนกรีตรวมตัวได้ดี หลังจากถอดแบบแล้วถ้าเกิดมีโพรงในเนื้อคอนกรีต ซึ่งวิศวกร พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น
อันตรายต่อการรับน้ าหนัก  ผู้รับจ้างจะต้องท าการทุบและเทส่วนใหม่ตามค าแนะน าของวิศวกรโดยไม่มีข้อ
ขัดแย้งใด ๆ เหล็กเสริมคอนกรีตส่วนที่เป็นเหล็กข้ออ้อยให้ใช้เหล็กเสริม  ของ  บลส.  มาตรฐาน  30  สามารถ



รับก าลังเค้นตึงได้ไม่น้อยกว่า  3,000  กก./ตร.ซม.  ส่วนที่เป็นเหล็ก  9.6   บลส.  มาตรฐาน  SR  24  โดย
สามารถรับแรงดึงได้ไม่น้อยกว่า  2,400  เหล็กขนาด  25  มม.  ใช้เหล็กข้ออ้อย  40 
5.  หลังคา 

หลังคาเป็น โครงเหล็กรูปพรรณ มุงด้วย METAL SHEET หนา 0.05มม.   

6. โครงหลังคา 

เป็นเหล็กรูปพรรณ รายละเอียดตามแบบก าหนด 
-  จันทันโครง TRUSS  
-  อะเสโครง TRUSS  
-  แปเหล็ก C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. @ 1.00 ม. มาตรฐาน METAL SHEET 

7.  เสา 

เสา เป็นเสาเหล็กรูปพรรณ รายละเอียดตามแบบก าหนด 

8.  พื้น 

8.1   พ้ืน คสล. หนา 0.20 ม. เสริมเหล็ก RB 9 @ 0.20 #  
8.2   พ้ืนผิวปู FLAT FLOOR  หนา  10  มม.  
8.3   พ้ืน คสล.ขัด Floor hardener 
8.4   พ้ืน คสล.ขัดมันเคลือบ Epoxy /Pu Anti-Slip กันลื่น 
8.5   พ้ืน คสล. CONCRETE STAMP 
8.6   พ้ืน คสล.ROAD LINE PAINT 
8.7   ลูกศร จราจร Directional sign. 
         รายละเอียดก าหนดขณะก่อสร้าง 

9.  ผนัง 

9.1  ผนังกันสาด เป็นผนังสมาร์ทบอร์ด หนา 8 มม.โครงเครา่เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม.  
      @ 0.60 x 0.60 ม. # ปดิด้านหน้าด้านข้าง และด้านหลัง กรุทั้งภายในภายนอกโดยรอบ     
      พร้อมกรุทับด้วยแผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิท หนา  4 มม. โดยกรุแผ่นละ 0.60 x 0.60 ม. 

10.  งานไม้ 

    ไม้ที่น ามาใช้ในการตกแต่งอาคารทั้งหมด  ให้ใช้ไม้เนื้อแข็งท่ีได้รับการคัดเลือกอย่างดีและ 
ได้รับการบ่มแห้งมาแล้ว  ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างไม้ที่จะน ามาใช้ให้ผู้ออกแบบหรือตัวแทนตรวจสอบ
ก่อนสั่งน ามาใช้  การต่อและเข้าไม้ต้องกระท าโดยช่างที่มีฝีมือปราณีต  วงกบประตูหน้าต่างเป็นไม้ เมื่อท าการ



ติดตั้งแล้วให้ปิดรักษาขอบไม่ให้ถูกกระแทกเป็นรอยด้วยเหล็กหรืออลูมิเนียม  และห้ามมิให้ใช้โครงวงกบเป็น
เครื่องยึดโยงไม้แบบโดยการตีตะปูยึดสิ่งอ่ืนๆ  กับงานวงกบเป็นอันขาดจะท าความเสียหายให้กับวงกบอย่าง
ร้ายแรง  ผู้ออกแบบหรือตัวแทนสงวนสิทธิ์ที่จะขอเปลี่ยนวงกบให้ใหม่หากพบว่ามีความเสียเกิดข้ึนกับวงกบ  
ส าหรับงานไม้ตกแต่ง  ขนาดที่ระบุในแบบให้ถือเป็นขนาดจริง  หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนและเกิดความเสียหาย  ผู้รับ
จ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขทั้งค่าของและค่าแรงงาน 

11.  งานอุปกรณ์ตกแต่ง 

   ได้แก่พวก  วัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ  ลูกบิด  บานพับ  กลอน  ขอรับขอสับ  ตลอดจนอุปกรณ์ 
ตกแต่งปลีกย่อยอ่ืนๆ  ตามที่ระบุในรายการ  ให้ผู้รับจ้างส่งตัวอย่างให้ผู้ออกแบบพิจารณาอนุมัติก่อนส่งของ
เข้าติดตั้งทุกครั้ง  ผู้ออกแบบสงวนสิทธิ์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ์ที่ระบุในรายการขณะก่อสร้างใน
พ้ืนฐานของราคาเท่าเทียบกับของเดิม 

12.  งานอลูมิเนียม 

   วัสดุอุปกรณ์  งานอลูมิเนียมทั้งหมดให้ใช้ความหนาไม่น้อยกว่า  1  มม. เป็นชนิดชุบโครเมี่ยม 
ทั้งหมด  พร้อมทั้งใส่ปลั๊กอุด  พีวีซีสีด า  ที่บริเวณรูที่เจาะเพ่ือท าการยึดหรือขันสกรูให้เรียบร้อยทุกจุด  และใส่
แถบสักหลาดตามบริเวณขอบบานเลื่อนและบานเปิดให้เป็นที่เรียบร้อย  ผู้รับจ้างด าเนินงานอลูมิเนียมจะต้อง
ส่งตัวอย่างการอนุมัติก่อนด าเนินการติดตั้งจริง 

13. งานเชื่อมสแตนเลส (welding stainlees) 

         ให้เชื่อมด้วยวิธีการเชื่อมอาร์ค (arc welding) อาศัยความร้อนที่เกิดจากการอาร์คของ 
กระแสไฟฟ้า เกิดประกายอาร์ค V  

    - ลวดเชื่อมให้ใช้ชนิดอาร์กอนสแตนเลสยี่ห้อ 304 
    - ขนาดรอยเชื่อมถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ดังต่อไปนี้ 
    - ความหนาของเหล็กไม่เกิน  6 มม. ให้ใช้ขนาดของรอยเชื่อมเท่ากับความหนาของเหล็ก 
   - ความหนาของเหล็กเกิน 6 มม. ให้ใช้ขนาดของรอยเชื่อมเท่ากับความหนาของเหล็กนั้นลบ    
     ด้วย  2 มม. 

14.  งานเชื่อม : ให้เป็นไปตามมาตรฐาน AISC ส าหรับงานเชื่อม 

-  ลวดเชื่อมให้ใช้ชนิด E60xx ยี่ห้อ YAWATA หรือเทียบเท่า 
-  ขนาดรอยเชื่อมถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ดังต่อไปนี้ 
-  ความหนาของเหล็กไม่เกิน 6 มม.ให้ใช้ขนาดของรอยเชื่อมเท่ากับความหนาของเหล็กนั้นลบ    
   ด้วย  2 มม. 
 



15.  ประปา – สุขาภิบาล 

15.1   ท่อน้ าโสโครกและท่อระบายน้ าทิ้ง  ภายในและภายนอกอาคารใช้ PVC  CLASS  8.5  
         ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม  มอก. 17-2523 
15.2   ท่อระบายอากาศ ใช้  PVC  CLASS   8.5 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.17-2623 
15.3.   ท่อประปา  และท่อน้ า REUSE ภายในอาคาร  ใช้ท่อ   PVC  CLASS   8.5 
15.4.   ชุดมาตรวัดน้ าพร้อมประตูน้ าให้ใช้ตามมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค 
15.5.   ท่อระบายน้ าที่ต่อออกจากอ่างล้างมือ  และช่องระบายน้ าที่พื้นจะต้องติดที่ดักกลิ่น 
15.6.   ปลายท่อระบายก๊าช ( ท่อVENT ) จะต้องยกให้สูง  และติดตะแกรงกันแมลงที่ปลายท่อ 
15.7   ท่อระบายน้ าจะต้องมีความลาดเอียงอย่างน้อย  1 : 100  จากสุขภัณฑ์ไปยังท่อระบายน้ า 
15.8  การตัดท่อ  ต้องตัดให้ได้ระยะพอดีในการบรรจบท่อ  ปลายท่อที่ตัดต้องท าการคว้านขุด    
         เศษวัสดุที่ติดค้างออกให้หมด และปลายท่อที่จะท าการบรรจบ  จะต้องสะอาดเรียบ     
         สม่ าเสมอ 
15.9   การเดินท่อต้องเดินให้ประณีต  เรียบร้อยเป็นระเบียบมีแนวสม่ าเสมอไม่เลี้ยวคดไปมา      
         และควรจะเดินในช่องท่อ  เหนือฝ้าหรือในผนัง 
15.10  ปลายท่อที่เดินค้างไว้  เมื่องานเสร็จ จะต้องสะอาดเรียบสม่ าเสมอ 
15.11  สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบจะต้องมีการหุ้มหรือคลุม  เพ่ือป้องกันไม่ให้ช ารุด  หรือบุบ     
          สลายขณะที่งานยังไม่เสร็จสิ้น  ฝังอยู่ในส่วนของอาคารพอดีตรงที่จะต้องเจาะผ่าน  หาก     
          พ้ืนนั้นมีการเปียกน้ าอยู่เสมอ  เช่นเป็นพ้ืนห้องน้ า  หรือแผ่นพ้ืนหลังคา  ปลอกร้อยท่อ 
          ต้องเป็นชนิดกันซึมผ่าน  ทั้งผิวด้านนอกและด้านในของปลอกร้อยท่อ  และหากบริเวณ 
          ปลอกร้อยท่อเป็นองค์อาคารด้วย จะต้องท าการฝังขณะท าการเทคอนกรีตหล่อองค์ 
          อาคารส่วนนั้น 
15.12  การยึดแขวนท่อ  จะต้องมีเหล็กรัดท่อที่ถูกผลิตขึ้นส าหรับใช้รัดท่อโดยเฉพาะตามขนาด 
          ท่อรัดไว้  ส าหรับการแขวนท่อวิ่งแนวราบ       ต้องใช้เหล็กเส้นโยงยึดไว้กับองค์อาคาร     
          การยึดแขวนท่อจะต่อไปโดยมีการประสานงานเตรียมการให้พร้อมไปกับการหล่อ 
          คอนกรีตองค์อาคารระยะห่างระหว่างจุดยึดแขวนท่อเป็นไปดังต่อไปนี้ 
15.13  ท่อแนวดิ่งส าหรับท่อ PVC จะต้องมีท่ียึด  รองรับหรือแขวนทุก ๆ ระยะไม่เกิน  200  ซม.        
          และทุก ๆ รอยต่อ  และทุกครึ่งหนึ่งของท่อแต่ละท่อน ส าหรับท่อ G.S.P. 
15.14  ท่อแนวราบส าหรับท่อ  PVC  จะต้องมีที่ยึด  รองรับหรือแขวนทุก ๆ ระยะไม่เกิน  150   
          ซม. และทุก ๆ รอยต่อ และทุก ๆ  200  ซม.  ส าหรับท่อ  G.S.P.  ขนาดของเหล็กเส้นที่ 
          ใช้แขวนท่อแนวราบ  เป็นดังต่อไปนี้             
                 ขนาดของท่อ                                 ขนาดของเหล็กเส้น 
                   Dia.1/2" - Dia.1  1/4"                        RB9 
                   Dia.2" - Dia.   3"                               RB12 



                   Dia.4" - Dia.   5"                               RB15 
       เหล็กรัดท่อส าหรับยึดแขวนท่อ  และเหล็กแขวนท่อจะต้องขัดสนิมออกให้หมดและทาสี       
      RUST  OLIUM  หรือเทียบเท่าอย่างน้อย 2  ชั้น 
              การติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบท่อ  เช่น  ประตูน้ า  มาตรเกจ์วัดแรงดัน  ยูเนี่ยน           
      จะต้องอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งาน  และสะดวกที่จะต้องถอดบ ารุงรักษาหรือ   
       เปลี่ยนใหม่ (รายละเอียดดูแบบที่ก าหนด และหมวดงานระบบบ าบัดน้ าเสีย –  
       ระบบประปา) 
       - ท าการติดตั้งอ่างล้างมือแสตนเลส ร้านค้าละ 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ครบชุดรายละเอียดตาม
แบบก าหนด 
      (ดูแบบก่อสร้าง รายละเอียดตามแบบและตารางแสดงปริมาณก าหนด) 

16. งานระบบไฟฟ้า 
      ผู้รับจ้างจะต้องท าการติดตั้ง   ดวงโคม พร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 – 18 w 220 v (LED)  

ต่อชุด พร้อมกรอบกันน้ ากันฝุ่น ครอบพลาสติกใส และมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 30 (100) แอมป์ อาคารละ 6 ชุด 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุดจนใช้งานได้ดี ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการเดินสายไฟฟ้า ให้เดินสาย
ลอยตามผนังเสาหรือโครงเหล็กหลังคา ให้เดินสายภายในท่อ  U.PVC. พร้อมอุปกรณ์ยึดเกาะ ขนาดของสาย 
ให้ยึดถือตามมาตรฐานการไฟฟ้าเป็นเกณฑ์  อุปกรณ์ต่าง ๆ ดูรายละเอียดในแปลนไฟฟ้า  ผลิตภัณฑ์ใช้ของ 
NATIONAL, LITEX, C.C.H. สแคว์ดี หรือเทียบเท่า  ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของวัสดุ  และอุปกรณ์
ไฟฟ้าทุกชนิด  ยกเว้นหลอดไฟฟ้า  เป็นระยะเวลา  2  ปี  หลังจากวันตรวจรับงานครั้งสุดท้าย  ในระยะเวลา
รับประกันนี้ถ้าหากวัสดุหรืออุปกรณ์ส่วนใดช ารุดใช้งานไม่ได้  ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ใช้งานได้
โดยถูกต้องตามหลักวิชาการ  และผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งหมด โดยไม่มีข้อแม้แต่ประการใด ๆ 
ทั้งสิ้น (ดูแบบก่อสร้าง รายละเอียดตามแบบและตารางแสดงปริมาณก าหนด) 

17. งานทาสี 

      ก่อนที่จะท าการทาสีส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร จะต้องท าความสะอาดจนปราศจากฝุ่น 
ละอองผงให้เรียบร้อย และพ้ืนที่ทีจ่ะท าการทาสีจะต้องแห้งสนิท ห้ามไม่ให้ทาสีในขณะที่ฝนตกหรืออากาศชื้น
ของ เบเยอร์, กัปตัน, ทีโอเอ หรือเทียบเท่า  และทาทับหน้าด้วยสีน้ าพลาสติกอาคีลิคอย่างน้อย  2  ครั้ง  หรือ
จนสีขึ้น หรือสีทาเหล็กโครง  TRUSS  หลังคา ให้ใช้สีกันสนิมทาอย่างน้อย  2  ครั้ง ทาสีน้ ามันทับ  2  ครั้ง  
(รายละเอียดสีที่ใช้ก าหนดตามแบบและตารางแสดงปริมาณระบุโดยต้องเสนอวิธีการท างานก่อนด าเนินงาน
ก่อสร้าง) ให้ขัดแต่งจนเรียบพร้อมทาสีรองพ้ืนกันเชื้อรา  2  ครั้ง  ทาสีน้ ามันทับหน้า  2  ครั้ง การทาสีแต่ละ
ครั้งให้ทิ้งระยะห่างกันอย่างน้อย 30นาที ห้ามเอาสีภายในมาทาภายนอก(ดูแบบก่อสร้าง) 

 

 



18.  ฝ้าเพดาน 

18.1             ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.โครงเคร่า T-BAR,โลหะ ระยะห่าง 0.60 x 0.6ม. 
     ชนิดมีฉนวนกันความร้อน 
18.2 อุปกรณ์ชุดติดตั้งต้องครบชุด เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
 - โครงคร่าวซีลายน์ 
 - โครงคร่าวริม 
 - คลิปล็อค 

- ตัวต่อโครง 
- ชุดแขวน 
 ฯลฯ 

 หมายเหตุ ส าหรับอาคารที่มีความสูงมากและอยู่ในพ้ืนที่ชายฝั่งกรณีอาจจะมีแรงลมมาก งานฝ้า 
โครงคร่าวส าหรับการติดตั้งจึงต้องมีการเสริมเหล็กรูปพรรณ เพ่ือให้มีความแข็งแรงในการติดตั้ง 

1 



งานส่วนที่ 7 หมวดงานประเภทอาคาร(งานระบบบ้าบัดน ้าเสีย ระบบน ้าประปาและระบบน ้าสะอาด) 

1. รายการประกอบแบบโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ท่าเทียบเรือ และตลาดประมงอ่างศิลา  
(งานระบบบ้าบัดน ้าเสีย ระบบน ้าประปาและระบบน ้าสะอาด) 
 การวัดระยะห่างระหว่างโครงสร้าง โดยทั่วไปถือจากศูนย์กลาง ส าหรับระยะอ่ืน ให้ถือตาม
แบบแสดง ถ้าปรากฏว่าตัวเลขใดขัดแย้งกัน ให้ผู้รับจ้างติดต่อ ปรึกษากับสถาปนิกผู้ออกแบบเพ่ือท าการแก้ไข
ก่อนด าเนินการต่อไป ให้เข้าใจ หากไม่เข้าใจหรือมีข้อขัดแย้งใด ๆ เกิดข้ึนไม่ว่าในแบบหรือรายการ ให้ผู้รับจ้าง
ติดต่อสอบถามได้จากสถาปนิกผู้ออกแบบ เพ่ือจะได้ชี้แจงให้ผู้รับจ้างทราบก่อนที่จะน ามาใช้หรือประกอบการ
ก่อสร้าง หากปรากฏว่าวัสดุหรืออุปกรณ์ถูกน ามาใช้ก่อนมีการตรวจสอบ และมีการตรวจสอบพบภายหลังโดย
เจ้าของ หรือสถาปนิกผู้ออกแบบ หากผิดจากมาตรฐานที่ก าหนด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
2. งานผังบริเวณ 

ระยะแนวผังที่แสดงในรูปรายการเป็นเพียงระยะโดยสังเขป ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับมอบอ านาจ 
จะได้ชี้แจงต าแหน่งจริงในขณะเริ่มโดยระดับสะพานท่าเทียบเรือ และอาคาร  +/- 0.00  ให้ถือระดับพ้ืนถนน
ทางเข้าเดิม (ค่าระดับท่ีก าหนดให้เป็นค่าระดับโดยประมาณ) 
3. ลักษณะท่ัวไป 

เป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสีย และระบบน้ าประปา 
4. โครงสร้าง 

งานคอนกรีตในส่วนของโครงสร้างทั้งหมด  ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จสามารถรับแรงอัดได้ 
ไม่น้อยกว่า  280  กก./ตร.ซม.  เมื่อทดสอบกับก้อนลูกปูนขนาด 0.15 x 0.15 x 0.15 ม.  โดยคอนกรีตที่ใช้เท
โครงสร้างต้องเป็นคอนกรีตที่เพ่ิงได้รับการกวนผสม ห้ามทิ้งไว้นานเกิน  45  นาที  น ามาใช้งาน  นอกจากจะ
อยู่ในโม่หมุนและผสมด้วยน้ ายาหน่วงการเซ็ทตัว  คอนกรีตให้ใช้อัตราส่วนผสม 1:2:4 โดยปริมาณซีเมนต์ที่จะ
ใช้ จะต้องเป็นของบริษัทค้าวัสดุก่อสร้าง  ทรายให้ใช้ทรายสะอาดปราศจากเปลือกหอย ซากสัตว์ ดิน หรือสิ่ง
อ่ืนใดซึ่งจะเป็นอันตรายต่อการรับน้ าหนักของคอนกรีต น้ าจะต้องเป็นน้ าสะอาด ปราศจากกรด ด่าง ซึ่ง
สามารถดื่มกินได้ หินจะต้องเป็นหินซึ่งมาจากโรงโม่หินซึ่งก าหนดให้ใช้หินเบอร์ 2 ความแหลมคม สามารถใช้
งานให้คอนกรีตเกาะยึดได้  ก่อนเทคอนกรีตทุกครั้งจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้
เพ่ือท าการตรวจแบบโครงสร้างเสริมเหล็กจึงท าการเทคอนกรีตต่อไป การท างานจะต้องมีการใช้เครื่องกระทุ้ง
เพ่ือให้คอนกรีตรวมตัวได้ดี หลังจากถอดแบบแล้วถ้าเกิดมีโพรงในเนื้อคอนกรีต ซึ่งวิศวกรพิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นอันตรายต่อการรับน้ าหนัก ผู้รับจ้างจะต้องท าการทุบและเทส่วนใหม่ตามค าแนะน าของวิศวกรโดยไม่มีข้อ
ขัดแย้งใด ๆ เหล็กเสริมคอนกรีตส่วนที่เป็นเหล็กข้ออ้อยให้ใช้เหล็กเสริมของ บลส.  มาตรฐาน  30  ได้ไม่น้อย
กว่า  3,000  กก./ตร.ซม.  ส่วนที่เป็นเหล็กกลมของบลส.  มาตรฐาน  SR  24 วัสดุที่ติดค้างออกให้หมดบลส. 
มาตรฐาน SR  24โดยสามารถรับแรงดึงได้ไม่น้อยกว่า  2,400  เหล็กขนาด  25  มม.  ใช้เหล็กข้ออ้อย  40 

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด  0.60 ม. รับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 60 TON/ต้น 
5. งานพื น 

 - พ้ืนบ่อ,ผนังบ่อ ส าหรับติดตั้งระบบสุขาภิบาล , พ้ืนทางเท้า เป็น คสล. เสริมเหล็กตามแบบก าหนด 



6.งานเชื่อมสแตนเลส(welding stainless) 
ให้เชื่อมด้วยวิธีการเชื่อมอาร์ค(arc welding)อาศัยความร้อนที่เกิดจากการอาร์คของ 

กระแสไฟฟ้า เกิดประกายอาร์ค V  
- ลวดเชื่อมให้ใช้ชนิดอาร์กอนสแตนเลสยี่ห้อ 304 
- ขนาดรอยเชื่อมถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ดังต่อไปนี้ 
- ความหนาของเหล็กไม่เกิน  6 มม. ให้ใช้ขนาดของรอยเชื่อมเท่ากับความหนาของเหล็ก 
- ความหนาของเหล็กเกิน 6 มม. ให้ใช้ขนาดของรอยเชื่อมเท่ากับความหนาของเหล็กนั้นลบด้วย  
  2 มม. 

7. งานเชื่อม : ให้เป็นไปตามมาตรฐาน AISC ส้าหรับงานเชื่อม 
-  ลวดเชื่อมให้ใช้ชนิด E60xx ยี่ห้อ YAWATA หรือเทียบเท่า 
-  ขนาดรอยเชื่อมถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ดังต่อไปนี้ 
-  ความหนาของเหล็กไม่เกิน 6 มม.ให้ใช้ขนาดของรอยเชื่อมเท่ากับความหนาของเหล็ก 
-  ความหนาของเหล็กเกิน 6 มม.ให้ใช้ขนาดของรอยเชื่อมเท่ากับความหนาของเหล็กนั้นลบด้วย  
   2 มม. 

8. ประปา – สุขาภิบาล 
1. ท่อน้ าโสโครกและท่อระบายน้ าทิ้ง  ภายในและภายนอกอาคารใช้ PVC  CLASS  8.5 ตามมาตรฐาน

อุตสาหกรรม  มอก. 17-2523 
2. ท่อระบายอากาศ ใช้  PVC  CLASS  8.5 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.17-2623 
3. ท่อประปา  และท่อน้ าREUSEภายในอาคาร  ใช้ท่อ   PVC  CLASS   8.5 
4. ชุดมาตรวัดน้ าพร้อมประตูน้ าให้ใช้ตามมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค 
5. ท่อระบายน้ าที่ต่อออกจากอ่างล้างมือ  และช่องระบายน้ าที่พื้นจะต้องติดที่ดักกลิ่น 
6. ปลายท่อระบายก๊าช ( ท่อVENT ) จะต้องยกให้สูง  และติดตะแกรงกันแมลงที่ปลายท่อ 
7. ท่อระบายน้ าจะต้องมีความลาดเอียงอย่างน้อย  1: 100  จากสุขภัณฑ์ไปยังท่อระบายน้ า 
8. การตัดท่อ  ต้องตัดให้ได้ระยะพอดีในการบรรจบท่อ  ปลายท่อที่ตัดต้องท าการคว้านขุดเศษวัสดุที่ติด

ค้างออกให้หมด และปลายท่อที่จะท าการบรรจบ  จะต้องสะอาดเรียบสม่ าเสมอ 
9. การเดินท่อต้องเดินให้ปราณีต  เรียบร้อยเป็นระเบียบมีแนวสม่ าเสมอไม่เลี้ยวคดไปมาและควรจะเดิน

ในช่องท่อ  เหนือฝ้าหรือในผนัง 
10. ปลายท่อที่เดินค้างไว้  เมื่องานเสร็จ จะต้องสะอาดเรียบสม่ าเสมอ 
11. สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบจะต้องมีการหุ้มหรือคลุม  เพื่อป้องกันไม่ให้ช ารุด  หรือบุบสลายขณะที่

งานยังไม่เสร็จสิ้น  ฝังอยู่ในส่วนของอาคารพอดีตรงที่จะต้องเจาะผ่านหากพ้ืนนั้นมีการเปียกน้ าอยู่
เสมอ  เช่นเป็นพื้นห้องน้ า  หรือแผ่นพ้ืนหลังคาปลอกร้อยท่อต้องเป็นชนิดกันซึมผ่าน  ทั้งผิวด้านนอก
และด้านในของปลอกร้อยท่อ  และหากบริเวณปลอกร้อยท่อเป็นองค์อาคารด้วย จะต้องท าการฝัง
ขณะท าการเทคอนกรีตหล่อองค์อาคารส่วนนั้น 



12. การยึดแขวนท่อ  จะต้องมีเหล็กรัดท่อที่ถูกผลิตขึ้นส าหรับใช้รัดท่อโดยเฉพาะตามขนาดท่อรัดไว้
ส าหรับการแขวนท่อวิ่งแนวราบ ต้องใช้เหล็กเส้นโยงยึดไว้กับองค์อาคารการยึดแขวนท่อจะท่อไปโดย
มีการประสานงานเตรียมการให้พร้อมไปกับการหล่อคอนกรีต 

13. องค์อาคารระยะห่างระหว่างจุดยึดแขวนท่อเป็นไปดังต่อไปนี้ 
13.1. ท่อแนวดิ่งส าหรับท่อ PVCจะต้องมีท่ียึด  รองรับหรือแขวนทุก ๆ ระยะไม่เกิน  200  ซม.และ

ทุก ๆ รอยต่อ  และทุกครึ่งหนึ่งของท่อแต่ละท่อน ส าหรับท่อ G.S.P. 
13.2. ท่อแนวราบส าหรับท่อ PVC จะต้องมีที่ยึด  รองรับหรือแขวนทุก ๆ ระยะไม่เกิน  150 ซม. 

และทุก ๆ รอยต่อ และทุก ๆ 200  ซม.  ส าหรับท่อ  G.S.P.  ขนาดของเหล็กเส้นที่ใช้แขวน
ท่อแนวราบ  เป็นดังต่อไปนี้             

ขนาดของท่อ                               ขนาดของเหล็กเส้น 
Dia.1/2" - Dia.1  1/4"                   RB9 
Dia.2" - Dia.   3"                          RB12 
Dia.4" - Dia.   5"                          RB15 
เหล็กรัดท่อส าหรับยึดแขวนท่อ  และเหล็กแขวนท่อจะต้องขัดสนิมออกให้หมดและทาสี   RUST  
OLIUM  หรือเทียบเท่าอย่างน้อย 2  ชั้น 
การติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบท่อ  เช่น  ประตูน้ า  มาตรเกจ์วัดแรงดันยูเนี่ยนจะต้องอยู่ใน
ต าแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งาน  และสะดวกที่จะต้องถอดบ ารุงรักษาหรือเปลี่ยนใหม่ 

14. ให้ติดตั้งถังบ าบัดน้ าปฏิกูลแบบเกรอะกรองไร้อากาศ รูปทรงแคปซูล หรือเทียบเท่า พร้อมอุปกรณ์
ประกอบครบชุด จ านวน 2 ชุด การติดตั้งให้เป็นไปตามกรรมวิธีของผู้ผลิต 

15. ให้ติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสียรวมแบบเกรอะกรองเติมอากาศ มีส่วนเกรอะ ส่วนเติมอากาศและ ส่วน
ตกตะกอน หรือเทียบเท่า  พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์ประกอบครบชุด จ านวน 1 ชุด การ
ติดตั้งให้เป็นไปตามกรรมวิธีของผู้ผลิต 

16. ให้ติดตั้งถังเก็บน้ าไฟเบอร์กลาส รูปทรงแคปซูล มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า  
พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบครบชุด จ านวน 1 ชุด การติดตั้งให้เป็นไปตามกรรมวิธีของผู้ผลิต 

17. การติดตั้งระบบท่อ ต่าง ๆ ให้ดูรายละเอียดในแบบแปลน และส่วนต่าง ๆ ประกอบในการ 
ด าเนินการก่อสร้าง (รายละเอียดดูแบบหมายเลข 642221 – 22 ประกอบ) 

9. ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
9.1. ถังบ้าบัดน ้าเสียรวม 

9.1.1. ถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป ส าหรับน้ าเสียจากท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ยกเว้นจากห้องสุขา
และส านักงาน ประกอบด้วย 

1. ส่วนแยก (Solid Separation) หรือส่วนเกรอะ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม. ตาม
มาตรฐานผู้ผลิต 

2. ส่วนเติมอากาศ (Aeration) ปริมาตรไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม. ตามมาตรฐานผู้ผลิต 



3. ส่วนตกตะกอน (Sedimentation) ปริมาตรไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม.ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
อยู่ในถังใบเดียวกัน ท่อที่ต่อเข้ากับถังบ าบัดน้ าเสียต้องมีท่ออ่อน (Flexible Pipe) และท่อระบาย
อากาศ (Vent)การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ ดอส(DOS) เพียว 
(PURE) พี.พี.(P.P.) ไบโอเทค (BIOTECH) หรือเทียบเท่า 

9.1.2. ตัวถังผลิตจากไฟเบอร์กลาส เป็นระบบบ าบัดรูปแบบชีวภาพ ที่มีปริมาตรรวมภายในถังไม่น้อย
กว่า 42 ลบ.ม. และความยาวถังไม่น้อยกว่า 9.5 เมตร 

9.1.3. ตัวถังต้องมีช่องเปิดส าหรับการสูบตะกอนออกเป็นครั้งคราว ฝาถังต้องท าจากวัสดุที่ทนทาน 
ปิดสนิทกับตัวถังและสามารถป้องกันการเล็ดลอดของกลิ่น 

9.2. อุปกรณ์ประกอบถังบ้าบัดน ้าเสียรวม 
9.2.1. ปั๊มเติมอากาศ โดยมีอัตราการเติมอากาศภายในถังบ าบัดน้ าเสีย ไดไ้ม่น้อยกว่า 1,000 ลิตรต่อ

นาที โดยใช้ระบบไฟฟ้า 3 เฟส  
9.2.2. ตู้ควบคุมการท างานของปั๊มเติมอากาศที่สามารถควบคุมการท างานของปั๊มเติมอากาศ  

9.3. ถังบ้าบัดน ้าปฏิกูล  
ส าหรับน้ าปฏิกูลจากห้องสุขาสาธารณะและส านักงาน ประกอบด้วยส่วนที่เป็นบ่อเกรอะและบ่อกรอง 
อยู่ในถังใบเดียวกัน มีความสูงน้อยกว่า 2.0 เมตร เพ่ือให้น้ าปฏิกูลไหลลงจากห้องสุขาสาธารณะ ได้
สะดวก และมีท่อระบายอากาศ (Vent) การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ 
ดอส. (DOS) เพียว (PURE) พี.พี.(P.P.) ไบโอเทค (BIOTECH) หรือเทียบเท่า 

9.3.1. ตัวถังผลิตจากไฟเบอร์กลาส เป็นระบบบ าบัดรูปแบบชีวภาพที่มีปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 
7,000 ลิตร  

9.3.2. ในตัวถังบรรจุสื่อชีวภาพ เพ่ือให้จุลินทรีย์ยึดเกาะและป้องกันการหลุดของจุลินทรีย์ วัสดุท า
จากพลาสติกท่ีทนต่อสภาพการกัดกร่อนได้ดี  

9.3.3. ตัวถังต้องมีช่องเปิดส าหรับการสูบตะกอนออกเป็นครั้งคราว ฝาถังต้องท าจากวัสดุที่ทนทาน 
ปิดสนิทกับตัวถังและสามารถป้องกันการเล็ดลอดของกลิ่น (รายละเอียดดูแบบหมายเลข 
642217-20 ประกอบ) 

10. ระบบน ้าประปา 
10.1. เครื่องสูบน ้า 

1. เครื่องสูบน้ าก่อนเข้าถังเก็บน้ า แบบหอยโข่ง (CENTRIFUGAL PUMP) ชนิดล่อน้ าได้
อัตโนมัติ (SELF PRIMING) เพ่ือป้องกันการเดินเครื่องโดยไม่มีน้ าภายในเครื่อง ขนาด
มอเตอร์ประมาณ 4hp 3 เฟส ตัวปั๊มเคลือบสารเซรามิกส์ หรือสารป้องกันการกัดกร่อน
เทียบเท่า จ านวน 2 เครื่อง 

2. เครื่องสูบน้ าจ่ายน้ าประปาในท่าฯ แบบหอยโข่ง (CENTRIFUGAL PUMP) ชนิดล่อน้ าได้
อัตโนมัติ (SELF PRIMING) เพ่ือป้องกันการเดินเครื่องโดยไม่มีน้ าภายในเครื่อง ขนาด
มอเตอร์ประมาณ 7.5hp 3 เฟส ตัวปั๊มเคลือบสารเซรามิกส์ หรือสารป้องกันการกัดกร่อน
เทียบเท่า จ านวน 2 เครื่อง 

3. ตู้ควบคุมระบบ ควบคุมอัตโนมัติ ด้วยความดันภายในท่อส่ง ที่ความดันประมาณ 5 บาร์
และตัดต่อการท างานของเครื่องสูบน้ าเมื่อระดับความดันต่างจาก Set Point 2 บาร์ โดยมี



สวิทซ์แรงดันแบบที่สามารถปรับช่วงความดัน และสวิทซ์ลูกลอยแบบ 2 คอนแทคสามารถ
ควบคุมการสลับการท างานของปั๊มได้ จ านวน 1 ตู้ 

10.2. ถังเก็บน ้า 
1. ถังเก็บน้ ารูปทรงแคปซูล แนวนอน ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 35,000 ลิตร  
2. ตัวถังผลิตจากไฟเบอร์กลาส โดยผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.435 
3. การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ ดอส. (DOS) เพียว (PURE) พี.

พี.(P.P.) ไบโอเทค (BIOTECH) หรือเทียบเท่า 
4. มีฝาปิดป้องกันฝุ่นละอองและแมลง ผลิตจากวัสดุทนทาน ไม่น้อยกว่า 2 ฝา 
5. มีท่อระบายอากาศ (Air Vent) ป้องกันฝุ่นละอองและแมลง 

 
 

11. ระบบสูบน ้าล้างพื นท่าเทียบเรือ 
     11.1. เครื่องสูบน ้า 

1. เครื่องสูบน้ าจ่ายน้ าล้างพ้ืนท่าเทียบเรือ  แบบหอยโข่ง (CENTRIFUGAL PUMP) ชนิดล่อ
น้ าได้อัตโนมัติ (SELF-PRIMING) เพ่ือป้องกันการเดินเครื่องโดยไม่มีน้ าภายในเครื่อง ขนาด
มอเตอร์ประมาณ 7.5 hp 3 เฟส ตัวปั๊มเคลือบสารเซรามิกส์ หรือสารป้องกันการกัดกร่อน
เทียบเท่า จ านวน 2 เครื่อง และ เพ่ือส ารองกรณีช ารุด 2 เครื่อง  

2. ตู้ควบคุมระบบ ควบคุมอัตโนมัติ ด้วยความดันภายในท่อส่ง ที่ความดันประมาณ 5 บาร์
และตัดต่อการท างานของเครื่องสูบน้ าเมื่อระดับความดันต่างจาก Set Point 2 บาร์ โดยมี
สวิทซ์แรงดันแบบที่สามารถปรับช่วงความดัน สามารถควบคุมการสลับการท างานของปั๊ม
ได ้จ านวน 1 ตู้ 

     11.2. เครื่องฉีดน ้าแรงดันสูงระบบน ้าร้อน – เย็น จ้านวน 2 เครื่อง 
1. แรงดันน้ าสูงสุดไม่น้อยกว่า 200 บาร์ 
2. อัตราการสูบจ่ายน้ าไม่น้อยกว่า 950 ลิตรต่อชั่วโมง 
3. มีถังบรรจุน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) และถังบรรจุน้ ายาท าความสะอาด 
4. มอเตอร์ก าลัง ไม่น้อยกว่า 7.5 กิโลวัตต์ หรือ 10 hp 
5. สามารถท าน้ าร้อนทีอุ่ณหภูมิไม่น้อยกว่า 140 องศาเซลเซียส 
6. ใช้ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 
7. อุปกรณ์พ้ืนฐานครบชุด  

12. งานระบบไฟฟ้า   (รายละเอียดตามแบบ และงานหมวดระบบไฟฟ้าแรงสูงและส่องสว่าง ประกอบ) 



งานส่วนที่ 8 หมวดงานประเภทอาคาร (งานราวกันตกสแตนเลส) 

1. รายการประกอบแบบโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ท่าเทียบเรือ และตลาดประมงอ่างศิลา (งานสะพานท่า
เทียบเรือ)  
                การวัดระยะห่างระหว่างโครงสร้าง โดยทั่วไปถือจากศูนย์กลาง ส าหรับระยะอ่ืน ให้ถือตาม 

แบบแสดง ถ้าปรากฏว่าตัวเลขใดขัดแย้งกัน ให้ผู้รับจ้างติดต่อ ปรึกษากับสถาปนิกผู้ออกแบบเพ่ือท าการแก้ไข
ก่อนด าเนินการต่อไป ให้เข้าใจ หากไม่เข้าใจหรือมีข้อขัดแย้งใด ๆ เกิดขึ้นไม่ว่าในแบบหรือรายการ ให้ผู้รับจ้าง
ติดต่อสอบถามได้จากสถาปนิกผู้ออกแบบ เพ่ือจะได้ชี้แจงให้ผู้รับจ้างทราบก่อนที่จะน ามาใช้หรือประกอบการ
ก่อสร้าง หากปรากฏว่าวัสดุหรืออุปกรณ์ถูกน ามาใช้ก่อนมีการตรวจสอบ และมีการตรวจสอบพบภายหลังโดย
เจ้าของ หรือสถาปนิกผู้ออกแบบ หากผิดจากมาตรฐานที่ก าหนด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

2. งานผังบริเวณ 
            ระยะแนวผังที่แสดงในรูปรายการเป็นเพียงระยะโดยสังเขป ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับมอบ 

อ านาจจะได้ชี้แจงต าแหน่งจริงในขณะเริ่มโดยระดับสะพานท่าเทียบเรือ และอาคาร  +/- 0.00  ให้ถือระดับ
พ้ืนถนนทางเข้าเดิม (ค่าระดับที่ก าหนดให้เป็นค่าระดับโดยประมาณ) 
3. ลักษณะทั่วไป 

            เป็นราวกันตกสะพาน เสา เป็นเสา คสล. ราวป็นท่อเหล็กแสตนเลส 

4.  งานเชื่อมสแตนเลส (welding stainlees) 

ให้เชื่อมด้วยวิธีการเชื่อมอาร์ค (arc welding) อาศัยความร้อนที่เกิดจากการอาร์คของกระแสไฟฟ้า  
เกิดประกายอาร์ค V  

-  ลวดเชื่อมให้ใช้ชนิดอาร์กอนสแตนเลสยี่ห้อ 304 
-  ขนาดรอยเชื่อมถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ดังต่อไปนี้ 
-  ความหนาของเหล็กไม่เกิน  6 มม.ให้ใช้ขนาดของรอยเชื่อมเท่ากับความหนาของเหล็ก 
-  ความหนาของเหล็กเกิน 6 มม. ให้ใช้ขนาดของรอยเชื่อมเท่ากับความหนาของเหล็กนั้นลบด้วย  
   2 มม. 

5.  งานเชื่อม : ให้เป็นไปตามมาตรฐาน AISC ส าหรับงานเชื่อม 

-  ลวดเชื่อมให้ใช้ชนิด E60xx ยี่ห้อ YAWATA หรือเทียบเท่า 
-  ขนาดรอยเชื่อมถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ดังต่อไปนี้ 
-  ความหนาของเหล็กไม่เกิน 6 มม.ให้ใช้ขนาดของรอยเชื่อมเท่ากับความหนาของเหล็ก 
-  ความหนาของเหล็กเกิน 6 มม.ให้ใช้ขนาดของรอยเชื่อมเท่ากับความหนาของเหล็กนั้นลบด้วย  
   2 มม. 



6. งานทาสี 

     ก่อนที่จะท าการทาสีส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร จะต้องท าความสะอาดจนปราศจากฝุ่น 
ละอองผงให้เรียบร้อย และพ้ืนที่จะท าการทาสีจะต้องแห้งสนิท ห้ามไม่ให้ทาสีในขณะที่ฝนตกหรืออากาศชื้น
ของ เบเยอร์, กัปตัน, ทีโอเอ หรือเทียบเท่า  และทาทับหน้าด้วยสีน้ าพลาสติกอาคีลิคอย่างน้อย  2  ครั้ง  หรือ
จนสีขึ้น หรือสีทาเหล็กโครง  TRUSS  หลังคา ให้ใช้สีกันสนิมทาอย่างน้อย  2  ครั้ง ทาสีน้ ามันทับ  2  ครั้ง  
(รายละเอียดก าหนดให้ขณะก่อสร้าง) ไม้ให้ขัดแต่งจนเรียบพร้อมทาสีรองพ้ืนกันเชื้อรา  2  ครั้ง  ทาสีน้ ามันทับ
หน้า  2  ครัง้ การทาสีแต่ละครั้งให้ทิ้งระยะห่างกันอย่างน้อย 30 นาที ห้ามเอาสีภายในมาทาภายนอก 

7.  งานราวกันตก 

     ราวกันตก @ 2.50 ม. เสา คสล. 0.20 x 0.20 x 1.00 ม. ทาสี ราวเป็นท่อเหล็กสแตนเลส  

∅ 2" หนา 3.6 มม.รายละเอียดตามแบบก าหนด 

8.  งานหัวเสาผูกเรือ 

                      หวัเสาผูกเรือ เป็นเหล็กหล่อ ชนิดหล่อตัน รายละเอียดตามแบบก าหนด 



งานส่วนที่ 9  หมวดงานประเภทอาคาร (งานระบบไฟฟ้าแรงสูง และส่องสว่าง)  

รายการส่วนประกอบของงานระบบไฟฟ้า ดังนี้ 

1.  ผู้รับจ้างต้องท าการจัดให้มี รายการส่วนประกอบของงานระบบไฟฟ้า ดังนี้ 
     -   เสาไฟฟ้าส่องสว่าง เหล็กกลมเรียว สูง 6.00 เมตร LIGHT HPS  100W  ต่อชุด  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด   
         หรือเทียบเท่า  
     -   ปักเสาพาดสาย พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด   250 KVA,33KV   OIL IMMERSE TYPE พร้อม   
         อุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ  
     -   ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 400 A จ านวน 1 ชุด (บริเวณเสาหม้อแปลง) 
     -   ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 30  (100) A จ านวน 16 ชุด พร้อมกล่องใส่มิเตอร์ 
     -   ติดตั้งปั๊มน้ า ระบบ หอยโข่ง(ชนิดไม่ล่อน้ า)  ขนาด 7.5 แรงม้า จ านวน 4 ชุด 
     -   ติดตั้งปั๊มน้ า ระบบ หอยโข่ง(ชนิดไม่ล่อน้ า) ขนาด 4.5 แรงม้า จ านวน 2 ชุด 
14. งานระบบไฟฟ้า 

     ผู้รับจ้างจะต้องท าการติดตั้งดวงโคม พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและงานระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ในงาน 
นี้จนใช้งานได้ดี ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการเดินสายไฟฟ้า ให้เดินสายลอยตามผนังเสาหรือ
โครงเหล็กหลังคา ให้เดินสายภายในท่อ  U.PVC. พร้อมอุปกรณ์ยึดเกาะขนาดของสาย   ให้ยึดถือตาม
มาตรฐานการไฟฟ้าเป็นเกณฑ์  อุปกรณ์ต่าง ๆ ดูรายละเอียดในแปลนไฟฟ้าผลิตภัณฑ์ใช้ของ 
NATIONAL,LITEX,C.C.H. สแคว์ดี หรือเทียบเท่า  ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของวัสดุ  และอุปกรณ์
ไฟฟ้าทุกชนิด  ยกเว้นหลอดไฟฟ้า  เป็นระยะเวลา  2  ปี  หลังจากวันตรวจรับงานครั้งสุดท้าย  ในระยะเวลา
รับประกันนี้ถ้าหากวัสดุหรืออุปกรณ์ส่วนใดช ารุดใช้งานไม่ได้  ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ใช้งานได้
โดยถูกต้องตามหลักวิชาการ  และผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งหมด โดยไม่มีข้อแม้แต่ประการใด ๆ 
ทั้งสิ้ 

แบบก าหนด (รายละเอียดดูแบบหมายเลข 660117 - 21 ประกอบ) 
 
 
 
 
 

รายการประกอบแบบระบบไฟฟ้า 

1.0 ข้อก าหนดทั่วไป 

1.1 ขอบเขตความรับผิดชอบ 



 หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนผู้รับจ้างต้องด าเนินการจัดหาติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อ่ืนๆ
ทั้งหมดเป็นไปตามแบบรายการข้อก าหนดของสัญญาต าแหน่งติดตั้งตามที่ก าหนดในแบบ 

 อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมนอกจากนี้อาจจะมีบางจุดที่จ าเป็นต้องจัดหาติดตั้งเพ่ิม เติม
ให้งานไฟฟ้าเรียบร้อยสมบูรณ์และเป็นไปตามหลักวิชาการผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการโดยค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็น
ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น 

1.2 วัสดุและอุปกรณ์ 

 ตามแบบและรายการประกอบแบบนี้ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและต้องเป็น 
ผลิตภัณฑ์แบบล่าสุดผู้รับจ้างต้องน าตัวอย่างและ/หรือรายละเอียดของวัสดุและอุปกรณ์ไปให้ผู้ว่าจ้างตรวจ
อนุมัติเมื่อได้ตรวจอนุมัติแล้วจึงน ามาติดตั้งได้ 

 1.2.1 มาตรฐานทั่วไป 

  วัสดุและอุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานฉบับใดฉบับหนึ่งที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดเฉพาะ
วัสดุอุปกรณ์ในเรื่องที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

   ANSI AMERICAN  NATIONAL  STANDARD  INSTITUTE 

   NEMA NATIONAL  ELECTRICAL  MANUFACTURERS  ASSOCIATION 

   UL UNDERWRITERS  LABORATORIES  INC 

   IPCEA INSULATED  POWER  CABLE  ENGINEERING  ASSOCIATION 

   IEC INTERNATIONAL  ELECTOTECHNICAL  COMMISSION 

   VDE VERBAND  DEUTSHER  ELEKTROTECHNIKER 

   DIN DEUTSHER  INDUSTRIE  NORMEN 

   BS BRITISH  STANDARD 

   JIS JAPANESE  INDUSTRIAL  STANDARD 

  1.2.2 ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน 

  รายละเอียดในหมวดนี้ได้แจ้งถึงรายชื่อผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ท่ีได้มาตรฐานทั้งนี้
คุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์นั้นๆต้องไม่ขัดต่อรายละเอียดเฉพาะที่ได้ก าหนดไว้ 



(1) สายไฟฟ้า  :  มอก. 11-2531  อาทBิANGKOK CABLE, THAI  YAZAKI, PHELPS 
DODGE,       

                    (2)  ท่อร้อยสายไฟฟ้า  :มอก.  770-2533  อาท ิ MARUICHI, MATSUSHITA, TAS, CDC, 
       NATIONAL , ABSO 

(3) หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ ามัน  :  มอก.384-2525  อาท ิ CHAROENCHAI, ANSI, 
EKARAT,   THAI MAXWELL, TIRA THAI, THAI TRAFO 

  (4)  CIRCUIT BREAKER  ในตู้แผงสวิตซ์อัตโนมัติเมน  :  SIEMENS, SQUARE D., GE,  
       WESTINGHOUSE, ITE, MERLIN GERIN, MEM, ABB 

  (5)  ตู้แผงสวิตซ์อัตโนมัติเมน : ผลิตภายในประเทศ 

  (6)  รางเดินสายไฟฟ้า : ผลิตภายในประเทศ 

  (7)  แผงสวิตซ์อัตโนมัติย่อยและ  CIRCUIT  BREAKER  ประกอบแผง  :  ITE, SQUARE D.,
       GE, SIM/ WESTINGHOUSE,  MEM, ,  HAGER,  MERLIN  GERIN 

  (8)  ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ 

   -  หลอดไฟฟ้าชนิดหลอดไส้  : มอก.  4-2529  อาท ิ OSRAM, PHILIPS,    

                                   SYLVANIA, GE 

   -  หลอดไฟฟ้าชนิดฟลูออเรสเซนต์  :มอก.  236-2533  อาทิ OSRAM, PHILIPS, 
      SYLVANIA,  GE. 

   -  บัลลาสต์ : มอก.  23-2521  อาทิ  BOVO, MK,  PHILIPS,  ATCO,  GE 

   -  สตาร์เตอร์ : มอก.  236-2533  อาท ิOSRAM, PHILIPS, SYLVANIA,  GE. 

   -  ขั้วรับหลอดและข้ัวรับสตาร์เตอร์มอก. 344-2530  อาทิ  BJB, VOSSLOH 

   -  คาแปซิเตอร์ต้องเป็นชนิดแห้ง  :  LIFASA, PED, DNA,  ATCO, TOWA,ICAR, 
      CAMBRIGDE. 

  (9)  ดวงโคมก๊าซดิสชาร์จ,  FLOOD LIGH T :  PHILIPS,  SYLVANIA,  EYE, FAEL LUCE 

        WE-EF,GEWISS,HUBBELL 

  (10)  สวิตช์เต้ารับไฟฟ้าและเต้ารับโทรศัพท์  :  TICINO, CLIPSAL, NATIONAL,  

         MK, GEWISS 



  (11)  ระบบโทรศัพท์ : ERICSSON,SIEMENS,,MITEL, ALCATEL, FUJITSU,NEC,OKI  

                     (12)  อุปกรณ์ระบบล่อฟ้า  :  FURSE, ALLOY, ABSO    

  (13)  CAPACITOR  BANK  :  ABB, NOKIA, BOSCH, MERLIN GERIN 

  (14)  ระบบสัญญานแจ้งเพลิงไหม้  NOHMI,  NATIONAL, FIRELITE, THORN 

  (15)  ระบบเสียง  :  PHILIPS, TOA, NATIONAL, DIS, YAMAHA, TEAC 

 1.2.3 การเทียบเท่าวัสดุและอุปกรณ์ 

  ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในแบบหรือรายการ  
ประกอบแบบได้ผู้รับจ้างต้องยื่นเสนอขอใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เทียบเท่าโดยชี้แจงเปรียบเทียบรายละเอียดของ
วัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าวพร้อมทั้งแสดงหลักฐานข้อพิสูจน์เพ่ือขอความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหากผู้ว่าจ้างเห็นว่า
จ าเป็นต้องมีการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพกับวัสดุและอุปกรณ์ท่ีก าหนดผู้รับจ้างเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นในการนี้ทั้งสิ้น 

  การยื่นเสนอขอเทียบเท่าดังกล่าวผู้รับจ้างต้องเร่งด าเนินการโดยค านึงถึงระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้าง
ต้องใช้ในการพิจารณาและระยะเวลาในการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือให้การก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา 

 

1.3 การติดตั้ง 

 1.3.1 ผู้รับจ้างต้องศึกษาแบบและรายละเอียดของงานด้านสถาปัตยกรรมโครงสร้างอาคาร 
  ระบบปรับอากาศระบบสุขาภิบาลและงานระบบอื่นๆที่เก่ียวข้องเพ่ือให้แน่ใจว่าวัสดุและ 
  อุปกรณ์สามารถติดตั้งได้ในแนวหรือพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้โดยสอดคล้องกับงานทางสาขาอ่ืน 
  ซ่ึงต าแหน่งของวสัดุและอุปกรณ์ท่ีปรากฎในแบบเปน็ต าแหน่งโดยประมาณสามารถเปลีย่น
  แปลงได้ตามความเหมาะสม 

 1.3.2 ผู้รับจ้างต้องใช้ช่างฝีมือที่มีความช านาญในสาขานี้โดยเฉพาะเป็นผู้ท าการติดตั้ง 

 1.3.3 มาตรฐานการติดตั้ง 
  การติดตั้งต้องเป็นไปตามกฎการไฟฟ้าฯ ประกาศของกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอด
  ภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ามาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าของส านักงานพลังงานแห่งชาติ 
  ในกรณีที่กฏดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึง ให้เป็นไปตามกฏหรือมาตรฐานฉบับหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   วสท มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
   ทศท กฏองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 



        NFPA         NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION 

        NEC NATIONAL ELECTRICAL CODE 

        FOC          FIRE OFFICE COMMITTEE 

1.4 แบบท างาน  (SHOP DRAWING) 

           ก่อนการด าเนินการให้ผู้รับจ้างจัดท าแบบท างานแสดงรายละเอียดการติดตั้งเสนอให้ผู้ว่าจ้าง 
          พิจารณาเห็นชอบเสียก่อนหากผู้รับจ้างไม่จัดท าผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไขงานในส่วนที่     
          ด าเนินการไปแล้วซึ่งไม่ถูกต้องให้เป็นไปตามการวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 

1.5 แบบแสดงการติดตั้งจริง  (ASBUILT  DRAWING) 
                   ผู้รับจ้างต้องจัดท าแบบแสดงการติดตั้งจริงเสนอต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนส่งมอบ   
           งานงวด สุดท้าย 
 

 

1.6 การทดสอบ 

         หลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จผู้รับจ้างต้องด าเนินการทดสอบการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้า   
          ทั้งหมดต่อหน้าผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างตามวิธีการและรายละเอียดที่ก าหนดผู้รับจ้างต้องเสีย  
          ค่าใช้จ่ายในการทดสอบและแก้ไขวัสดุและอุปกรณ์ที่เสียหายจากการทดสอบทั้งหมด 

1.7 การรับประกัน 

         ผู้รับจ้างต้องรับประกันการใช้งานของวัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดยกเว้นหลอดไฟฟ้าเป็นเวลา  2   
          ปีนับตั้งแต่วันรับมอบงานครั้งสุดท้ายในระยะเวลารับประกันนี้ถา้หากวัสดุหรืออุปกรณ์ใดช ารุด 
 หรือใช้การไม่ได้ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ใช้งานได้โดยผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายในการนี้ 
 ทั้งหมด 

1.8 การประสานงานกับการไฟฟ้าฯ 

 1.8.1 หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการติดต่อการไฟฟ้าฯเพ่ือ 
  ด าเนินการให้อาคารและบริเวณนี้มีไฟฟ้าใช้ซึ่งรวมถึงการจัดหาและติดตั้งเสามิเตอร์ 
  ค่าตรวจสอบและอ่ืนๆที่การไฟฟ้าฯต้องเป็นผู้ด าเนินการให้ทันการตรวจรับงานค่าใช้จ่ายที่
  ต้องช าระให้การไฟฟ้าฯทั้งหมดเป็นภาระของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 



 1.8.2 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับระบบการจ าหน่ายของการไฟฟ้าฯเช่นสวิตซ์เกียร์แรงสูงหม้อ
  แปลงไฟฟ้าเป็นต้นต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติให้ใช้จากการไฟฟ้าฯ 

1.9 การประสานงานกับองค์การโทรศัพท์ 

           หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนผู้รับจ้างต้องประสานงานกับองค์การโทรศัพท์เพ่ือจัดหาติดตั้ง            
          เสาและคู่สายโทรศัพท์ภายนอกค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระตามใบส าคัญเรียกเก็บเงินขององค์การโทรศัพท์
 เป็นภาระของผู้ว่าจ้าง 

1.10 ข้อขัดแย้ง 
           ถ้าในกรณีท่ีแบบและรายการประกอบแบบมีข้อขัดแย้งกันให้ยึดถือแบบและข้อความในแบบ 
          เป็นข้อยุติ 

1.11    ข้อก ำหนดกำรด ำเนินงำนกำรติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้ำแบบเติมเงินและระบบเติมเงิน  

1.   ข้อก ำหนดทั่วไป 

1.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำ ติดต้ัง รวมทั้งปรับแต่งให้ระบบสำมำรถท ำงำนได้สมบูรณ์  ตำม

ข้อก ำหนดงำนมิเตอร์ไฟฟ้ำแบบเติมเงินและระบบเติมเงิน โดยมีจ ำนวนของมิเตอร์ไฟฟ้ำแบบ

เติมเงิน ทั้งหมด 324 ลูก  ดังรำยละเอียดต่อไปนี ้

1.1.1 อำคำรโรงคลุม 1-9 โรงละ 36 ลูก รวมเป็นจ ำนวน 36 ลูก 

1.2 ระบบเติมเงินจะต้องมีขีดควำมสำมำรถในกำรก ำหนดอัตรำค่ำไฟได้หลำยค่ำเพื่อกำรเติมเงิน 
สำมำรถออกใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษีได้ในทันที 

2. ควำมต้องกำรมิเตอร์แบบเติมเงินและระบบเติมเงิน 

2.1 ระบบจะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ 

2.1.1 มิเตอร์ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์แบบเติมเงิน (PREPAYMENT ENERGY  METER) 

2.1.2 โปรแกรมบริหำรจัดกำรกำรเติมเงิน (Prepayment System Software) 

2.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ Server แบบ Tower 

 

2.2 ระบบเติมเงินจะต้องสำมำรถต้ังอัตรำค่ำไฟได้หลำยค่ำเพื่อกำรเติมเงิน พร้อมทั้งสำมำรถสั่ง
พิมพ์เอกสำรใบเสร็จรับเงิน รำยงำนกำรใช้เติมเงิน โดยผ่ำนโปรแกรมบริหำรจัดกำรกำรเติม

เงิน 



2.3 ระบบเติมเงินที่ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ Server 1 เครื่องจะต้องสำมำรถใช้กับมิเตอร์ไฟฟ้ำ

แบบเติมเงินในอนำคตได้ไม่ต่ ำกว่ำ 5,000 ตัว 

 

 

 

 

3. รำยละเอียดทำงเทคนิค 

3.1 มิเตอร์ไฟฟ้ำแบบเติมเงิน (PREPAYMENT ENERGY  METER) 

5.1.1  ชนิด 1 เฟส, 2 สำย 

5.1.2  ควำมเที่ยงตรง อยู่ใน CLASS 1 ตำมมำตรฐำน IEC 62053-21 

5.1.3  ขนำดแรงดัน 230 Vac 

5.1.4  รองรับขนำดกระแสได้ไม่น้อยกว่ำ 5 (60)A 

5.1.5 มี Relay Control: Disconnect/Connect 

5.1.6 Alarm Function: Low Credit, meter/terminal cover open 

5.1.7 with Integrated type of Keypad 

5.1.8 กำรแสดงผลเป็นจอแบบ LCD 7 – SEGMENT จ ำนวน 8 หลัก (6 + ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 

5.1.9 Reference Frequency : 50 Hz 

5.1.10 ท ำงำนที่อุณหภูมิระหว่ำง -250C ถึง 700C 

5.1.11  Relative Humidity : < 85% 

 5.2      โปรแกรมบริหำรจัดกำรกำรเติมเงิน (Prepayment System Software) 

   5.3.1  สำมำรถก ำหนดอัตรำค่ำไฟฟ้ำเพื่อกำรเติมเงิน 

   5.3.2  สำมำรถก ำหนดจ ำนวนเงินที่ต้องเติม 

   5.3.3  สำมำรถก ำหนด Operator ที่รับเติมเงิน โดยก ำหนดชื่อเข้ำรหัสผ่ำน 

                      5.3.4  สำมำรถท ำรำยงำนกำรเติมเงิน สำมำรถสั่งพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน 

   5.3.5  ใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Server ที่มีระบบปฏิบัติกำรต่ำงๆ ได้เช่น Windows XP หรือ

ดีกว่ำ  



 5.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ Server แบบ Tower จะต้องมีรำยละเอียดคุณลักษณะพื้นฐำนตำมเกณฑ์

รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนำคม 2562 ข้อที่  8 เครื่อง

คอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1 

    

 6.  กำรติดตั้งและเง่ือนไขเฉพำะ 

 6.1 ต้องมีเบอร์ HOT LINE ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรืออุปกรณ์เกิดขัดข้อง 

เสียหำย 

 6.2 ผู้รับจ้ำง จะต้องแสดงเอกสำรยืนยัน และเชื่อถือได้ว่ำ ผู้รับจ้ำงได้ส่งมิเตอร์ไฟฟ้ำแบบเติมเงิน

และอุปกรณ์ต่ำงๆของระบบกำรเติมเงิน เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งำนมำก่อน 

 6.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องรับประกันมิเตอร์ไฟแบบเติมเงิน อุปกรณ์ต่ำงๆ เป็นระยะเวลำ 3 ปี นับจำกวัน

ตรวจรับเสร็จสิ้น 

 6.4 ผู้รับจ้ำง จะต้องจัดกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนทั้งทำงทฤษฎี และทำงปฏิบัติ แก่ผู้ใช้งำนในระดับ 

Administrator, Manager และ User โดยมีจ ำนวนชั่วโมงกำรฝึกอบรม จ ำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1-2 

วัน รวมไม่น้อยกว่ำ 16 ชั่วโมง พร้อมเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งำนในระดับต่ำงๆ  

ผู้รับจ้ำงสำมำรถใช้สถำนที่อบรมได้ที่ส ำนักงำน ซึ่งค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำงตลอดระยะเวลำกำร

ฝึกอบรม ถือเป็นควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง 

 

 

 

         



งานส่วนที่ 10  หมวดงานประเภทอาคาร (งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้า)  

1. รายการประกอบแบบงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้า  
 การวัดระยะห่างระหว่างโครงสร้าง โดยทั่วไปถือจากศูนย์กลาง ส าหรับระยะอ่ืน ให้ถือตาม
แบบแสดง ถ้าปรากฏว่าตัวเลขใดขัดแย้งกัน ให้ผู้รับจ้างติดต่อ ปรึกษากับสถาปนิกผู้ออกแบบเพ่ือท าการแก้ไข
ก่อนด าเนินการต่อไป ให้เข้าใจ หากไม่เข้าใจหรือมีข้อขัดแย้งใด ๆ เกิดขึ้นไม่ว่าในแบบหรือรายการ ให้ผู้รับจ้าง
ติดต่อสอบถามได้จากสถาปนิกผู้ออกแบบ เพ่ือจะได้ชี้แจงให้ผู้รับจ้างทราบก่อนที่จะน ามาใช้หรือประกอบการ
ก่อสร้าง หากปรากฏว่าวัสดุหรืออุปกรณ์ถูกน ามาใช้ก่อนมีการตรวจสอบ และมีการตรวจสอบพบภายหลังโดย
เจ้าของ หรือสถาปนิกผู้ออกแบบ หากผิดจากมาตรฐานที่ก าหนด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

2. งานผังบริเวณ 
ระยะแนวผังที่แสดงในรูปรายการเป็นเพียงระยะโดยสังเขป ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับมอบอ านาจ 

จะได้ชี้แจงต าแหน่งจริงในขณะเริ่มโดยระดับสะพานท่าเทียบเรือ และอาคาร  +/- 0.00  ให้ถือระดับพ้ืนถนน
ทางเข้าเดิม (ค่าระดับท่ีก าหนดให้เป็นค่าระดับโดยประมาณ) 

3. ลักษณะทั่วไป  
 เป็นถนนบริเวณทางเข้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4. โครงสร้าง 
งานคอนกรีตในส่วนของโครงสร้างทั้งหมด  ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จของ c-pac หรอื 

เทียบเท่าสามารถรับแรงอัดได้ไม่น้อยกว่า  280  กก./ตร.ซม.  เมื่อทดสอบกับก้อนลูกปูนขนาด  
0.15 x 0.15 x 0.15 ม.  โดยคอนกรีตที่ใช้เทโครงสร้างต้องเป็นคอนกรีตที่เพ่ิงได้รับการกวนผสม ห้ามทิ้งไว้
นานเกิน  45  นาที  น ามาใช้งาน  นอกจากจะอยู่ในโม่หมุนและผสมด้วยน้ ายาหน่วงการเซ็ทตัว  คอนกรีตให้
ใช้อัตราส่วนผสม 1:2:4 โดยปริมาณซีเมนต์ที่จะใช้ จะต้องเป็นของบริษัทค้าวัสดุก่อสร้าง  ทรายให้ใช้ทราย
สะอาดปราศจากเปลือกหอย ซากสัตว์ ดิน หรือสิ่งอ่ืนใดซึ่งจะเป็นอันตรายต่อการรับน้ าหนักของคอนกรีต น้ า
จะต้องเป็นน้ าสะอาด ปราศจากกรด ด่าง ซึ่งสามารถดื่มกินได้ หินจะต้องเป็นหินซึ่งมาจากโรงโม่หินซึ่ง
ก าหนดให้ใช้หินเบอร์ 2 ความแหลมคม สามารถใช้งานให้คอนกรีตเกาะยึดได้  ก่อนเทคอนกรีตทุกครั้งจะต้อง
แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้เพ่ือท าการตรวจแบบโครงสร้างเสริมเหล็กจึงท าการเท
คอนกรีตต่อไป การท างานจะต้องมีการใช้เครื่องกระทุ้งเพ่ือให้คอนกรีตรวมตัวได้ดี หลังจากถอดแบบแล้วถ้า
เกิดมีโพรงในเนื้อคอนกรีต ซึ่งวิศวกรพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นอันตรายต่อการรับน้ าหนัก ผู้รับจ้างจะต้องท าการ
ทุบและเทส่วนใหม่ตามค าแนะน าของวิศวกรโดยไม่มีข้อขัดแย้งใด ๆ เหล็กเสริมคอนกรีตส่วนที่เป็นเหล็กข้อ
อ้อยให้ใช้เหล็กเสริมของ บลส.  มาตรฐาน  30  ได้ไม่น้อยกว่า  3,000  กก./ตร.ซม.  ส่วนที่เป็นเหล็กกลม 
ของบลส.  มาตรฐาน  SR  24 วัสดุที่ติดค้างออกให้หมดบลส. มาตรฐาน SR  24 โดยสามารถรับแรงดึงได้ 
ไม่น้อยกว่า  2,400  เหล็กขนาด  25  มม.  ใช้เหล็กข้ออ้อย  40 

5. งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้า 



  เป็นถนน คสล. หนา 0.30 เมตร เสริมเหล็ก RB 9@ 0.20 ม.# พ้ืนผิวขัดหยาบ ด้านหนึ่งมี
รางระบายน้ าตัววีไหลลงบ่อพักน้ าเสีย อีกด้านหนึ่งฝังท่อ HDPE  PN 10 2” ส าหรับร้อยสายไฟฟ้า 

 



งานส่วนที่ 11  หมวดงานประเภทอาคาร (งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางระบายน ้า พร้อมฝาปิด) 

1. รายการประกอบแบบโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ท่าเทียบเรือ และตลาดประมงอ่างศิลา (งานบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน ้าพร้อมฝาปิด)  

                    การวัดระยะห่างระหว่างโครงสร้าง โดยทั่วไปถือจากศูนย์กลาง ส้าหรับระยะอ่ืน ให้ถือตาม
แบบแสดง ถ้าปรากฏว่าตัวเลขใดขัดแย้งกัน ให้ผู้รับจ้างติดต่อ ปรึกษากับสถาปนิกผู้ออกแบบเพ่ือท้าการแก้ไข
ก่อนด้าเนินการต่อไป  หากไม่เข้าใจหรือมีข้อขัดแย้งใด ๆ เกิดขึ นไม่ว่าในแบบหรือรายการ ให้ผู้รับจ้างติดต่อ
สอบถามได้จากสถาปนิกผู้ออกแบบ เพ่ือจะได้ชี แจงให้ผู้รับจ้างทราบก่อนที่จะน้ามาใช้หรือประกอบการ
ก่อสร้าง หากปรากฏว่าวัสดุหรืออุปกรณ์ถูกน้ามาใช้ก่อนมีการตรวจสอบ และมีการตรวจสอบพบภายหลังโดย
เจ้าของ หรือสถาปนิกผู้ออกแบบ หากผิดจากมาตรฐานที่ก้าหนด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

2. งานผังบริเวณ 
          ระยะแนวผังที่แสดงในรูปรายการเป็นเพียงระยะโดยสังเขป ทั งนี ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับมอบอ้านาจ 

จะได้ชี แจงต้าแหน่งจริงในขณะเริ่มโดยระดับสะพานท่าเทียบเรือ และอาคาร  +/- 0.00  ให้ถือระดับพื นถนน
ทางเข้าเดิม (ค่าระดับที่ก้าหนดให้เป็นค่าระดับโดยประมาณ) 

3. ลักษณะทั่วไป 
          เป็นบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด คสล. รายละเอียดตามแบบก้าหนด 

4. งานเชื่อมสแตนเลส (welding stainlees) 
          ให้เชื่อมด้วยวิธีการเชือ่มอาร์ค (arc welding) อาศัยความร้อนที่เกิดจากการอาร์คของ 

กระแสไฟฟ้าเกิดประกายอาร์ค V  
-  ลวดเชื่อมให้ใช้ชนิดอาร์กอนสแตนเลสยี่ห้อ 304 
-  ขนาดรอยเชื่อมถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ดังต่อไปนี  
-  ความหนาของเหล็กไม่เกิน  6 มม. ให้ใช้ขนาดของรอยเชื่อมเท่ากับความหนาของเหล็ก 
-  ความหนาของเหล็กเกิน 6 มม. ให้ใช้ขนาดของรอยเชื่อมเท่ากับความหนาของเหล็กนั นลบด้วย  
   2 มม. 

5.  งานเชื่อม : ให้เป็นไปตามมาตรฐาน AISC ส้าหรับงานเชื่อม 

-  ลวดเชื่อมให้ใช้ชนิด E60 xx ยี่ห้อ YAWATA หรือเทียบเท่า 
-  ขนาดรอยเชื่อมถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ดังต่อไปนี  
-  ความหนาของเหล็กไม่เกิน 6 มม.ให้ใช้ขนาดของรอยเชื่อมเท่ากับความหนาของเหล็ก 
-  ความหนาของเหล็กเกิน 6 มม.ให้ใช้ขนาดของรอยเชื่อมเท่ากับความหนาของเหล็กนั นลบด้วย      

2 มม. 

6. งานบ่อพัก รางระบายน ้า คสล. 



บ่อพัก เป็นบ่อพัก คสล.ขนาด 1.15 X 5.00 X 1.24 ม.พร้อมฝาปิด คสล.เสริมเหล็กตามแบบ
ก้าหนด ต่อท่อระบายลงถังบ้าบัดน ้าเสียรางระบายน ้าเสีย คสล.ขนาด 0.60 x 147.00 x 0.44 ม.
พร้อมฝาปิดแผ่นสแตนเลส ขนาด ฝาละ 0.35 x 1.20 หนา 10 มม. เจาะรูระบายน ้า 0 1" 
จ้านวน 6 รู โดยให้เชี่อม 10 แผ่นติดกัน ต่อ 1 ชุด (ระบายน ้าเสียลงบ่อพัก) รางระบายน ้าบริเวณ
ถนนทางเข้า เป็นรางตัววี ตามแบบก้าหนด 



งานส่วนที่ 12  หมวดงานประเภทครุภัณฑ(์ระบบไม้กั้นรถยนต์ อุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้ง) 

รายละเอียดตามแบบและตารางแสดงปริมาณก าหนด 

 

 

 

 

งานส่วนที่ 13  หมวดงานประเภทครุภัณฑ ์(เครื่องก้ันสามขา สแตนเลส หยอดเหรียญ อุปกรณ์ครบชุด พร้อม
ติดต้ัง)  

  รายละเอียดตามแบบและตารางแสดงปริมาณก าหนด 

 

 

 

 

 

งานส่วนที่ 14  หมวดงานประเภทครุภัณฑ ์(พัดลมติดหลังคา อุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้ง) 

รายละเอียดตามแบบและตารางแสดงปริมาณก าหนด 

 

 
 
 

งานส่วนที่ 15  หมวดงานประเภทครุภัณฑ ์(เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง) 

รายละเอียดตามแบบและตารางแสดงปริมาณก าหนด 

 

 



 

 
 

รายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา (เดิมและส่วนที่เพิ่มเติม) 

---------------------------------- 

ด้วยองค์การสะพานปลามีความประสงค์จะท าการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและ
ตลาดประมงอ่างศิลา ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวด
ราคาครั้งนี้ ๓๐,๔๖๙,๘๙๘.๕๘ บาท (สามสิบล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทห้าสิบแปด
สตางค์) 

๑. ความเป็นมา 
ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา เป็นตลาดประมงขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับกิจกรรม 

และธุรกิจประมง เป็นตลาดจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ าที่ส าคัญ มีสัตว์น้ าทั้งทางเรือและทางรถบรรทุกรถยนต์เข้ามา
จ าหน่ายภายในท่าเทียบเรือ และตลาดประมงอ่างศิลา เป็นแหล่งรวมวัตถุดิบสัตว์น้ า รองรับธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) และผู้ประกอบการรายย่อย ปัจจุบันโครงสร้างพ้ืนฐานภายในท่าเทียบเรือและตลาด
ประมงต้องได้รับการขยายอาคารและสิ่งก่อสร้างเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจยุทธศาสตร์
จังหวัด และยุทธศาสตร์ชาติตามนโยบายของรัฐบาล 

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ ก่อสร้างท่าเทียบเรือและตลาดประมงให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยของกรมเจ้าท่า และมาตรฐาน

สุขอนามัย (Hygiene Fishing Port) ของกรมประมง เพ่ือใช้เป็นท่าเทียบเรือหลักในการบรูณาการแก้ปัญหา
ประมง IUU ร่วมกับกรมประมง กรมเจ้าท่า และ ศปมผ. ตาม พรก.การประมง ๒๕๕๘ 
 ๒.๒ ให้บริการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าประมงพ้ืนบ้านและประมงพาณิชย์ที่ถูกกฎหมายใน
น่านน้ าของจ.ชลบุรี และจังหวัดชายฝั่งตะวันออก 
 ๒.๓ พัฒนาท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา (เดิมและส่วนที่เพ่ิมเติม) เพ่ือรองรับการจ าหน่าย
สินค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ประมงที่มีคุณภาพของชาวประมง  และผู้ค้าสัตว์น้ าที่ เดือดร้อน (ตามมติ
คณะกรรมการปัญหาท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา จ.ชลบุรี) 
 ๒.๔ ยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยและแก้ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า
ของท่าเทียบเรือ ตามพรก.การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒.๕ ยกระดับรายได้อาชีพชาวประมงพ้ืนบ้าน ประมงพาณิชย์และผู้ค้าสัตว์น้ าในชุมชนอ่างศิลาและ    
จ.ชลบุรี 
 ๒.๖ ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวใน จ.ชลบุรี และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 

  ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 



๒ 

 

 
 

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว 
๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การ

สะพานปลา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในจัดจ้างครั้งนี ้
๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
๓.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด

ราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การเชื่อถือ 
  ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม
“กิจการร่วมค้า”ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติ
บุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเว้นแต่ในกรณี
ที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ
ผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 

  ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่”หมายความว่ากิจกรรมร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์) 

๓.๑๑ ผู้ เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์   
(Electronic Government Procurement : e-GP) กรมบัญชีกลาง 
  ๓.๑๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งเอกสารแสดงแผนงานก่อสร้างหลัก ตามระยะเวลา                  
ด าเนินการก่อสร้างที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕ ต้องประกอบด้วยแผนการใช้เครื่องจักรและแผนแสดงจ านวนคน พร้อม
บัญชีจ านวนเครื่องจักรที่มาปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการฯ ซ่ึงผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแสดงไดว้่าจะท าให้งาน
ก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลางานก่อสร้างที่ก าหนดไว้ 

๓.๑๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องด าเนินงานตามเงื่อนไขสัญญาที่ก าหนดไว้ 

๔. รูปแบบและรายละเอียด 
  รูปแบบและรายการทั้งหมดแบ่งออกเป็น ๓๐ ประเภท ดังนี้   

(๑) งานโครงสร้างหลังคา 
(๒) งานมุงหลังคา 
(๓) งานโครงสร้างเสา คสล.รับโครงหลังคา 



๓ 

 

 
 

(๔) งานพ้ืนผิวโรงคลุมและพ้ืนที่แผงค้า 
(๕) งานรางน้ า (Gutter) หน้าแผงค้า 
(๖) งานโครงหลังคาร้านค้า 
(๗) งานผนังคอนกรีตชิ้นส่วนส าเร็จรูป 
(๘) งานสุขาสาธารณะ 
(๙) งานเพ่ิมโครงสร้างคาน, แผ่นพื้น, ราวกันตก ช่วงคอคอดสะพาน 
(๑๐) งานเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้าง หัวมุมอาคารโรงคลุม     
(๑๑) งานโครงสร้าง บ่อ Sump pump และฐานรับถังบ าบัด      
(๑๒) งานพ้ืนทางลาด      
(๑๓) งานอาคารประภาคาร       
(๑๔) งานป้ายโครงการ      
(๑๕) งานกันสาดโรงคลุม ๑, ๔, ๕ และ ๘      
(๑๖) งานตกแต่งส านักงาน      
(๑๗) งานหลังคาคลุมทางเท้า, ทางเท้า, บันได และทางลาด     
(๑๘) งานโครงสร้างห้องควบคุมปั๊ม  และงานเพิ่มโครงสร้างคานพ้ืนบ่อบ าบัดน้ าเสีย  
(๑๙) งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร อาคารโรงคลุม เฟส ๒    
(๒๐) งานตู้ไฟฟ้าควบคุมปัม๊ระบบสูบจ่ายน้ าประปา      
(๒๑) งานตู้ไฟฟ้าควบคุมระบบสุขาภิบาล       
(๒๒) งานท่อส่งน้ าประปา      
(๒๓) งานระบบสูบจ่ายน้ าประปา      
(๒๔) งานควบคุมระบบสุขาภิบาล      
(๒๕) งานระบบท่อน้ าเสีย      
(๒๖) งานระบบบ าบัดน้ าเสียและน้ าปฏิกูล       
(๒๗) งานครุภัณฑ์ของระบบสุขาภิบาล      
(๒๘) งานระบบปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศ      
(๒๙) งานพ้ืน Roadline รอบโรงคลุม, รอบประภาคาร      
(๓๐) งานทางเท้ารอบประภาคาร        
  

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ระยะเวลาด าเนินการ ๖๐ วัน 

๖. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
  เงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาจ้างเหมาตามที่ตกลงท าสัญญาจ้าง แต่ทั้งนี้
จะต้องมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศหรือ
หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนในส่วนราชการ
ต่าง ๆ ทราบแล้ว ให้แก่ผู้ว่าจ้างก่อนการช าระเงินล่วงหน้านั้น โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ 

๗. ระยะเวลาส่งมอบงาน 



๔ 

 

 
 

  ก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาจ้าง โดยแบ่งงวดงานออกเป็น ๓ งวด (โดยคิดจากวงเงินก่อสร้าง ๑๐๐% เต็ม ซึ่งยังมิได้หักเงิน
ล่วงหน้าตามข้อ ๖) ดังนี้ 

การแบ่งงวดงานปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา (เดิมและส่วนที่เพิ่มเติม) 
องค์การสะพานปลาจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๓ งวด ดังนี้ 

งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างเหมา 
- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๘๐%     

 - งานสุขาสาธารณะ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๖๐%     
- งานอาคารประภาคาร แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๖๐%     

 - งานป้ายโครงการ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๖๐%     
 - งานตกแต่งส านักงาน แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๖๐%     
 - งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร อาคารโรงคลุม เฟส ๒, สุขา แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๓๐%
 - งานท่อส่งน้ าประปา แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๓๐%     
 - งานควบคุมระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๓๐%    
 - งานระบบท่อน้ าเสีย แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๓๐% 

- งานเพ่ิมโครงสร้างคาน, แผ่นพื้น, ราวกันตก ช่วงคอคอดสะพาน แล้วเสร็จ 
- งานเปลี่ยนแปลงปรับลดโครงสร้าง หัวมุมอาคารโรงคลุม แล้วเสร็จ     
- งานโครงสร้าง บ่อ Sump pump และฐานรับถังบ าบัด แล้วเสร็จ    
- งานพ้ืนทางลาด  แล้วเสร็จ       

 ก าหนดเวลาให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน 

งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้างเหมา 
- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จ 
- งานสุขาสาธารณะ แล้วเสร็จ     
- งานอาคารประภาคาร แล้วเสร็จ 
- งานป้ายโครงการ แล้วเสร็จ      
- งานตกแต่งส านักงาน แล้วเสร็จ 
- งานโครงสร้างห้องควบคุมปั๊ม และงานเพิ่มโครงสร้างคานพ้ืนบ่อบ าบัดน้ าเสีย แล้วเสร็จ 
- งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร อาคารโรงคลุม เฟส ๒, สุขา แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๖๐% 
- งานตู้ไฟฟ้าควบคุมปัม๊ระบบสูบจ่ายน้ าประปา แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๖๐%  

 - งานตู้ไฟฟ้าควบคุมระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๖๐%   
 - งานท่อส่งน้ าประปา แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๘๐%     
 - งานระบบสูบจ่ายน้ าประปา แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๖๐%    
 - งานควบคุมระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๖๐%    
 - งานระบบท่อน้ าเสีย แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๘๐%     
 - งานระบบบ าบัดน้ าเสียและน้ าปฏิกูล แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๘๐%   
 - งานครุภัณฑ์ของระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๖๐%   
 ก าหนดเวลาให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน 
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งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้างเหมา 
- งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร อาคารโรงคลุม เฟส ๒, สุขา แล้วเสร็จ  

 - งานตู้ไฟฟ้าควบคุมปัม๊ระบบสูบจ่ายน้ าประปา แล้วเสร็จ    
 - งานตู้ไฟฟ้าควบคุมระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ     
 - งานท่อส่งน้ าประปา แล้วเสร็จ       

- งานระบบสูบจ่ายน้ าประปา แล้วเสร็จ       
- งานควบคุมระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ       
- งานระบบท่อน้ าเสีย แล้วเสร็จ       
- งานระบบบ าบัดน้ าเสียและน้ าปฏิกูล แล้วเสร็จ     

 - งานครุภัณฑ์ของระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ     
 - งานระบบปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศ แล้วเสร็จ    
 - งานทางเท้ารอบประภาคาร แล้วเสร็จ 

- งานพ้ืน Roadline รอบโรงคลุม, รอบประภาคาร      
- งานอ่ืน ๆ ในหมวดงานทั้งหมดแล้วเสร็จทุกประการ และได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ

 ก าหนดเวลาให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน 

๘. วงเงินในการจัดหา 

วงเงินงบประมาณ ๓๐,๔๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบสามล้านบาทถ้วน) ราคากลางงาน
ก่อสร้าง ๓๐,๔๖๙,๘๙๘.๕๘ บาท (สามสิบล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทห้าสิบแปด
สตางค์) 

๙. อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะก าหนด ดังนี้ 
  ๙.๑ กรณีท่ีผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนท าอีกทอดหนึ่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
องค์การสะพานปลาจะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้าง
ช่วงนั้น 
  ๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะก าหนดค่าปรับเป็นรายวัน
ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง 

๑๐. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอการจัดจ้างครั้งนี้ องค์การสะพานปลาจะพิจารณาตัดสิน
โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 

๑๑. หลักประกันการเสนอราคา  

 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใด ร้อยละ ๕ ของราคากลางงานก่อสร้างฯ 
 ๑๑.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ  
 ๑๑.๒ หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ 
นโยบายก าหนด 
 ๑๑.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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 ๑๑.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ  
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  

 หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ องค์การสะพานปลาจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้ าประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่องค์การสะพานปลาได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา
เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย  
ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

  การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

๑๒. สถานที่ก่อสร้าง 
  ผู้เข้าร่วมการประกวดราคา จะต้องเข้าไปดูสถานที่ก่อสร้าง ณ ท่าเทียบเรือและตลาดประมง
อ่างศิลา ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

๑๓. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
  องค์การสะพานปลา เลขที่ ๑๔๙ ซอยเจริญกรุง ๕๘ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. ๑๐๑๒๐ 
  อีเมล์ แอดเดรส (E-Mail): Contact@fishmarket.co.th 
  โทรศัพท์ ๐๒-๒๑๑-๗๓๐๐ ต่อ ๑๕๘๐ โทรสาร ๐๒-๒๑๓-๒๗๘๐ 

 





แบบ ปร.5 แผนที่ 1 / 2

ประเภท    โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)
เจาของอาคาร
สถานที่กอสรางทาเทียบเรือประมงอางศิลา   ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี
หนวยงานออกแบบแปลนและรายการ                สํานัก/กอง                           กรม   องคการสะพานปลา
แบบเลขที่
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4   จํานวน แผน
ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.   2563

คาวัสดุและคาแรงงาน คากอสรางท้ังหมด
รวมเปนเงิน (บาท) รวมเปนเงิน (บาท)

1
- 9,593,911.54           1.2237            11,740,069.55

11,740,069.55
-

486,000.00              1.0000            486,000.00
486,000.00

2
- 4,145,769.58           1.2237            5,073,178.23

5,073,178.23
3
- 515,918.59              1.2237            631,329.57
- งานครุภัณฑสุขาสาธารณะ 97,155.00                1.0700            103,955.85

735,285.42
4
- 282,069.05              1.2237            345,167.90

345,167.90
5
- 252,145.14              1.2237            308,550.00

308,550.00
6
- 429,755.67              1.2237            525,892.01

525,892.01
-

31,000.00                1.0000            31,000.00

31,000.00
7
- 237,588.08              1.2237            290,736.53

290,736.53
8
- 196,330.00              1.0700            210,073.10

210,073.10
9

5,074,195.40           1.2237            6,209,292.90
6,209,292.90

10
996,441.47              1.2237            1,219,345.43
147,494.55              1.2237            180,489.08

1,399,834.51
-

177,200.00              1.0000            177,200.00
177,200.00

11
618,801.91              1.2237            757,227.89

757,227.89
12

หมวดงานประเภทอาคาร
งานระบบประกอบอาคารทั้งหมด

รวมงานหมวดประเภทอาคาร รายการท่ี 9

งานปายโครงการ
รวมงานหมวดประเภทอาคาร รายการท่ี 11

หมวดงานประเภทอาคาร

หมวดงานประเภทอาคาร

หมวดคาใชจายพิเศษตามขอกาํหนดเงื่อนไข

งานคาเชาเรือขนสง 1 ลํา พรอมคนขับเรือ 1 คน
รวมงานหมวดคาใชจายพิเศษตามขอกาํหนดเงื่อนไข

สรุปผลการประมาณราคาคากอสราง

Factor  F

กันยายน

สวนราชการ   องคการสะพานปลา  กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ลําดับท่ี รายการ

องคการสะพานปลา

หมายเหตุ

หมวดงานประเภทอาคาร

หมวดงานประเภทอาคาร

รวมงานหมวดประเภทอาคาร รายการท่ี 5

งานพ้ืนผิวโรงคลมุและพื้นที่แผงคา

หมวดงานประเภทอาคาร

งานเพ่ิมโครงสรางคาน และแผนพื้น ชวงคอคอดสะพาน 

รวมงานหมวดประเภทอาคาร รายการท่ี 10

หมวดงานประเภทอาคาร

หมวดคาใชจายพิเศษตามขอกาํหนดเงื่อนไข
คานั่งราน

รวมงานหมวดคาใชจายพิเศษตามขอกาํหนดเงื่อนไข

รวมงานหมวดประเภทอาคาร รายการท่ี 4

หมวดงานประเภทอาคาร

งานเปลี่ยนแปลงโครงสราง หัวมุมอาคารโรงคลมุ และเสริมโครงสรางหลังคา

งานโครงสราง คสล.ดานลางสาํหรับติดตั้งบอบําบัดน้ําเสีย

งานทางเทารอบประภาคาร

งานโครงสรางหลังคาและรานคา
รวมงานหมวดประเภทอาคาร รายการท่ี 1

หมวดงานประเภทอาคาร

รวมงานหมวดประเภทอาคาร รายการท่ี 3

รวมงานหมวดประเภทอาคาร รายการท่ี 2

งานสถาปตยกรรมสุขาสาธารณะ

หมวดงานประเภทอาคาร

งานรถเครนยกสําหรับติดตั้งโครงหลังคาและคารถเทลเลอร ขนสงโครงหลังคา
หมวดคาใชจายพิเศษตามขอกาํหนดเงื่อนไข

รวมงานหมวดคาใชจายพิเศษตามขอกาํหนดเงื่อนไข

งานประภาคาร

งานโครงสราง บอ Sump pump และ ฐานรับถังบําบัด 
รวมงานหมวดประเภทอาคาร รายการท่ี 6

หมวดงานประเภทอาคาร
งานระบบปรับอากาศ (สํานักงานปรับปรุงใหม)

รวมงานหมวดประเภทอาคาร รายการท่ี 8

หมวดงานประเภทอาคาร
งานพ้ืนทางลาด

รวมงานหมวดประเภทอาคาร รายการท่ี 7





ปร.4  แผนที่   1/43   

ลําดับที่ 1 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เม่ือวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

- หมวดงานอาคารตลาดโรงคลุม

โครงสรางหลังคา  20.30x 130.00 พื้นที่ถนนระหวางโรงคลุม 

A งานโครงสรางเสา คสล.รับโครงหลังคา

1 คอนกรีตโครงสราง 3.14            ลบ.ม. 2,177.57         6,828.86             391.00           1,226.18        8,055.04             

2 ไมแบบ 31.36           ตรม. 481.30            15,093.57           133.00           4,170.88        19,264.45           

3 ตะปู 1.57            กก 46.73             73.27                 -                -               73.27                 

4 ลวดผูกเหล็กเบอร 18 58.75           กก 30.84             1,811.85             -                -               1,811.85             

5 เหล็ก DB 20 มม. 553.28         กก 21.31             11,790.40           3.30              1,825.82        13,616.22           

6 เหล็ก RB 9 มม. 197.70         กก 21.54             4,258.46             3.30              652.41          4,910.87             

7 เจาะฝง Dowel Bar คาน เหล็ก DB20 มม. 224.00         จุด -                -                    70.00            15,680.00      15,680.00           

8 Chemical  Epoxy 224.00         จุด 190.00            42,560.00           -                -               42,560.00           

9 เหล็ก DB20 mm. 1 ม.Dowel 1,106.56      กก. 21.31             23,580.79           3.30              3,651.65        27,232.44           

B งานโครงหลังคา

1 เสาเหล็ก WF-200x200x8x12 mm. (49.9 kg./m.) 8,383.20      กก. 22.47             188,370.56          12.00            100,598.40    288,968.96         

2 Pipe Ø-114.3x3.2 mm. (8.77 kg./m.) 6,407.15      กก. 24.88             159,436.04          12.00            76,885.82      236,321.85         

3 Pipe Ø-101.6x3.2 mm. (7.76 kg./m.) 8,069.99      กก. 24.88             200,813.69          12.00            96,839.83      297,653.52         

4 Pipe Ø-89.1x3.2 mm. (6.78 kg./m.) 8,725.86      กก. 24.88             217,116.90          12.00            104,710.32    321,827.22         

5 Pipe Ø-76.3x3.2 mm. (5.77 kg./m.) 8,506.13      กก. 24.89             211,695.12          12.00            102,073.61    313,768.73         

6 แปเหล็ก  C 125x50x20x3.2 mm. (6.13 kg./m.) 16,992.36     กก. 21.25             361,122.57          12.00            203,908.32    565,030.89         

7 Anchor bolt M16 f-16 mm with nut & washer 224.00         ชุด 150.00            33,600.00           45.00            10,080.00      43,680.00           

8 นอต Bolt with nut & washer ขนาด 16 มม. 112.00         ตัว 55.00             6,160.00             -                -               6,160.00             

9 Plate เหล็กปดหัวเสา 0.40x0.40x10 mm 56 แผน 703.36         กก. 30.00             21,100.80           12.00            8,440.32        29,541.12           

10 Plate เหล็ก 0.40x0.40x20 mm 28 แผน 703.36         กก. 26.00             18,287.36           12.00            8,440.32        26,727.68           

11 stiffness plate 9 มม.โคนเสา 168 แผน 237.38         กก. 18.00             4,272.91             12.00            2,848.61        7,121.52             

12 stiffness plate 9 มม.เสาเหล็ก 224 แผน 158.26         กก. 18.00             2,848.61             12.00            1,899.07        4,747.68             

13 RB15 Sag rod with nut & washer 130.00         ชดุ 21.73             2,824.90             30.00            3,900.00        6,724.90             

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
ราคาวัสดุสิ่งของ

คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

เดือน  กันยายน

คาแรงงาน



ปร.4  แผนที่   2/43   

ลําดับที่ 1 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เม่ือวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน
ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

ราคาวัสดุสิ่งของ
คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

เดือน  กันยายน

คาแรงงาน

14 RB 19 Tie rod with turn buckler 52.00           ชดุ 751.75            39,091.00           175.00           9,100.00        48,191.00           

15 เหล็กหลังคา Metal sheet สีขาว หนา0.50มม. 3,933.00      ม. 197.20           775,587.60         80.00            314,640.00    1,090,227.60       

16 ฉนวนกันความรอน 5 มม. ฟอยล 1ดาน 3,915.00      ม. 147.00            575,505.00          44.10            172,651.50    748,156.50         คาแรง 30%

17 แผนปดครอบชาย/แผนปดครอบแปเหล็ก

- กวาง 900 มม. 260.00         เมตร 290.00           75,400.00           50.00            13,000.00      88,400.00           

- กวาง 450 มม. 46.80           เมตร 290.00           13,572.00           50.00            2,340.00        15,912.00           

18 สกรูยึดหลังคา METAL SHEET กับแปตัวซ ี 5,700.00 ชุด 1.39 7,923.00             -               -               7,923.00

C หมวดงานทาสี

1 ทาสีกันสนิมเหล็กรปูพรรณ(Umeguard) 2,347.52      ตร.ม 74.00             173,716.48          35.00            82,163.20      255,879.68         

2 ทาสีทับหนาเหล็กรูปพรรณ (Marine) 2,347.52      ตร.ม 146.40            343,676.93          38.00            89,205.76      432,882.69         

รวมงานอาคารตลาดโรงคลุม 4,969,050.67                                           

- หมวดงานโครงสรางรานคา

A งานโครงสรางรานคา

1 เสาเหล็ก 100x100x3.2mm (wt=9.52 kg/m) 1,827.84      กก. 26.08             47,670.07           12.00            21,934.08      69,604.15           

2 เหล็ก 2"x 4"x3.2 mm  (wt=7.01kg/m) 47,107.20     กก. 26.07             1,228,084.70       12.00            565,286.40    1,793,371.10       

3 เหล็ก Dia 2 1/2 3.2 mm (wt=5.77 kg/m) 2,492.64      กก. 24.36             60,720.71           12.00            29,911.68      90,632.39           

4 พุกเคมีสแตนเลส ขนาด 16 มม. 760.00         ตัว 252.20           191,672.00         75.66            57,501.60      249,173.60         

5 Plate เหล็ก 250x250x9 mm 284 แผน 1,254.04      กก. 18.00             22,572.68           12.00            15,048.45      37,621.13           

6 Plate เหล็ก 100x100x6 mm 254 แผน 119.63         กก. 23.23             2,779.22             12.00            1,435.61        4,214.83             

7 เสริมเหล็กฉาก 50 x 50 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ําหนัก 26.8 กก.4.43 กก./ม. 1,700.00      กก. 16.44             27,945.65           12.00            20,400.00      48,345.65           เสริมใหยึดเหล็กแขวน

8 คอนกรีตหุมโคนเสา พรอมอุปกรณ 4.65            ลบ.ม. 2,177.57         10,125.70           391.00           1,818.15        11,943.85           

9 แผนกระเบื้องไฟเบอรซเีมนต หนา 6 มม. (สําหรับติดปายหนาราน) 403.20 ตร.ม. 91.88 37,044.00           108.00           43,545.60      80,589.60



ปร.4  แผนที่   3/43   

ลําดับที่ 1 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เม่ือวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน
ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

ราคาวัสดุสิ่งของ
คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

เดือน  กันยายน

คาแรงงาน

10 ทาสีกันสนิม 540.00     ตร.ม 35.81         19,337.40       35.00            18,900.00      38,237.40           

11 ทาสีน้ํามัน 540.00     ตร.ม 47.31         25,547.40       38.00            20,520.00      46,067.40           

2,469,801.09                                           

- หมวดงานผนังคอนกรีตชิ้นสวนสําเร็จรูปและถังดักไขมันพรอมอุปกรณครบชุด

C งานผนังคอนกรีตชิ้นสวนสําเร็จรูป

1 คอนกรีตผสมเสรจ็รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค 51.83          ลบ.ม. 2,177.57         112,863.45         391.00           20,265.53      133,128.98         

2 เหล็ก DB 12 mm 12,628.33     กก. 21.31             269,109.71         3.30              41,673.49      310,783.20         

3 Plate เหล็ก 100x100x6 mm 3936 แผน 1,853.86      กก. 23.23             43,066.93           12.00            22,246.27      65,313.20           

4 เหล็กฉาก 50 x 50 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ําหนัก 26.8 กก. 8,203.28      กก. 16.44             134,850.57         12.00            98,439.36      233,289.93         

5 lifting Anchor 1.3Tx120mm 1,968.00      ชุด 8.00               15,744.00           -               -               15,744.00           

6 Rubber recess former 1.3 Ton without screw 150.00         ชุด 35.00             5,250.00             -               -               5,250.00             สําหรับติดตั้งแผนคอนกรีตสําเร็จรูป

7 ไมแบบ 30% 665.09         ตร.ม. 481.30           320,107.82         -               -               320,107.82         

8 คาแรงไมแบบทั่วไป 1,995.28      ตร.ม. -                -                    133.00           265,372.24    265,372.24         

9 ลวดผูกเหล็ก 378.85         กก. 30.84             11,683.73           -               -               11,683.73           2,805.05                                                 

10 ตะปู 166.27         กก. 46.73             7,769.91             -               -               7,769.91             

11 ฉาบปูนเรียบผิวชีเมนตขัดมัน 1,036.60      ตร.ม. 87.00            90,184.20      90,184.20           

รวมหมวดงานผนังคอนกรีตชิ้นสวนสําเร็จรูป 1,458,627.22                                              

D ถังดักไขมันพรอมอุปกรณครบชุด

1 ชุดสายทอน้ําทิ้ง 328.00         ชุด 129.00           42,312.00           -               -               42,312.00           

2 ถังดักไขมัน 30 ลิตร 328.00         ชุด 1,750.00         574,000.00         -               -               574,000.00         

3 คาวัสดุประกอบ และคาแรงติดตั้ง 1.00            เหมา 61,631.20       61,631.20           18,489.36      18,489.36      80,120.56           วัสด1ุ0%คาแรง30%



ปร.4  แผนที่   4/43   

ลําดับที่ 1 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เม่ือวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน
ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

ราคาวัสดุสิ่งของ
คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

เดือน  กันยายน

คาแรงงาน

รวมหมวดงานถังดักไขมันพรอมอุปกรณครบชุด 696,432.56                                                 

รวมหมวดงานผนังคอนกรีตชิ้นสวนสําเร็จรูปและถังดักไขมันพรอมอุปกรณครบชุด 2,155,059.78                                           

รวมหมวดงานโครงสรางหลังคาและรานคา 9,593,911.54



ปร.4  แผนที่   5/43   

ลําดับที่ 2 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานท่ีกอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เม่ือวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

- หมวดงานอาคารตลาดโรงคลุม

งานเทคอนกรีตปรับระดับพื้นที่แผงคา

1 คอนกรีต -                     -               

คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค 130.00         ลบ.ม. 2,177.57         283,084.10          391.00           50,830.00      333,914.10

2 wire mesh 4 mm @0.15 m. 1,300.00       ตรม. 35.50             46,150.00           5.00              6,500.00        52,650.00           

 - RB 9 mm Dowel 598.80         กก. 21.38             12,802.34           4.10              2,455.08        15,257.42           

3 ไมแบบ 54.00           ตรม. 481.30            25,990.20            -                -               25,990.20

- คาแรงไมแบบ 54.00           ตรม. -                 -                     133.00           7,182.00        7,182.00

4 ตะปู 13.50           กก. 46.73              630.86                -                -               630.86

5 แตงหนาปูนขัดหยาบ 1,300.00       ตรม. -                 -                     30.00             39,000.00      39,000.00           

รวมงานวัสดุผิวพื้น 474,624.58                                                 

พื้นผวิโรงคลุมและพื้นที่แผงคา

A งานวัสดุผิวพื้น

1 พื้น คสล.ขัด Floor hardener พรอมเคลือบผิวหนา 1,053.00       ตร.ม. 200.00            210,600.00          200.00           210,600.00     421,200.00          รวมงานปรับระดับพื้นคอนกรีตพรอมเคลือบผิวหนา

2 พื้น คสล.ขัดมันเคลือบ Epoxy /Pu Anti-Slip กันล่ืน 3 mm. สฟีา 1,937.75       ตร.ม. 650.00            1,259,537.50        120.00           232,530.00     1,492,067.50       รวมงานปรับระดับพื้นคอนกรีต

3 พื้น คสล. CONCRETE STAMP 743.00         ตร.ม. 550.00            408,650.00          100.00           74,300.00      482,950.00          

4 ลกูศร จราจร Directional sign. 19.00           ชดุ 450.00            8,550.00             100.00           1,900.00        10,450.00           

5 พื้น คสล.ขัดมันเคลือบ Epoxy /Pu Anti-Slip กันล่ืน 3 mm. สดํีา 1.00             ชดุ 41,275.00        41,275.00            7,620.00         7,620.00        48,895.00           รวมงานปรับระดับพื้นคอนกรีต

ตามPattern รูปปลากระเบน 2 ชดุ

6 พื้น Roadline ชนิดหยาบ กวาง 4 เมตร 1,800.00       ตร.ม. 450.00            810,000.00          100.00           180,000.00     990,000.00          

พื้นท่ี ถนนรอบโรงคลุม, รอบประภาคาร, ทาเทียบเรือ

7 พื้น ROAD LINE PAINTกวาง 0.2 ม.ยาว 3.5 ม. 46.00           เสน 180.00            8,280.00             100.00           4,600.00        12,880.00           

รวมงานวัสดุผิวพื้น 3,458,442.50                                              

คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

เดือน  กันยายน

คาแรงงาน
ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

ราคาวัสดุสิ่งของ
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ลําดับที่ 2 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานท่ีกอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เม่ือวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน
คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

เดือน  กันยายน

คาแรงงาน
ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

ราคาวัสดุสิ่งของ

B งานรางน้ํา(Gutter)หนาแผงคา

1 แตงผวิรางน้ํา กวาง 0.15 เมตร ยาว 635 เมตร 250.00         ตร.ม. 120.01            30,002.50           30.00             7,500.00        37,502.50           

2 Floor Drain ขนาด 2นิ้ว 60.00           ชดุ 520.00            31,200.00            200.00           12,000.00      43,200.00           

ชดุระบายน้ําพื้นปรับระดับดวยเกลียว

3 เจาะพื้น คสล.พื้นหนา 50 ซม.Coring 4 นิ้ว 60.00           จุด -                 -                     2,000.00         120,000.00     120,000.00          

4 FloorCleanout PVC(ฝา2ชั้น)ทองเหลืองขนาด2นิ้วเพื่อทําความสะอาด 30.00           ชดุ 300.00            9,000.00             100.00           3,000.00        12,000.00           

รวมงานรางน้ํา(Gutter)หนาแผงคา 212,702.50                                                 

รวมงานพื้นผิวโรงคลุมและพื้นที่แผงคา 4,145,769.58                                              
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ลําดับท่ี 3 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เมื่อวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

งานสุขาสาธารณะ(บริเวณโรงคลุม 5)

- หมวดงานสถาปตยกรรม

A งานหลังคา

1 เหล็กหลังคา Metai sheet หนา 0.35 มม. (สีเขียว) 62.50          ตร.ม. 197.20           12,325.00           80.00            5,000.00       17,325.00           

2 ฉนวนกันความรอน 5 มม. ฟอยล 1 ดาน 62.50          ตร.ม. 147.00           9,187.50            44.10            2,756.25       11,943.75           คาแรง 30 %

5 แป 2"x4" 2.3 มม. 344.53        กก. 24.36             8,392.75            12.00            4,134.36       12,527.11           

6 เหล็กกลอง 4"x4" 2.3 มม. 169.57        กก. 24.36             4,130.73            12.00            2,034.84       6,165.57            

B งานทาสี

1 สีกันสนิมโครงสรางหลังคา 1 คร้ัง 62.50          ตร.ม. 35.81             2,238.13            30.00 1,875.00       4,113.13            

C งานฝาเพดาน

1 C1-ฝาเพดานยิปซั่มบอรดหนา 9 มม.  ชนิดกันชื้น พรอมโครงคราว 62.50          ตร.ม. 277.04           17,315.00           52.00 3,250.00       20,565.00           

D งานผนังอาคาร

1 กอผนังอิฐมวลเบา 0.20x0.60x0.075 ม. 178.00        ตร.ม. 167.41           29,798.98           56.00 9,968.00       39,766.98           

2 ผ.1 - ผนังกรุกระเบื้อง ขนาด 60x60 cm ผิวมัน 91.00          ตร.ม. 212.14           19,304.74           166.00 15,106.00      34,410.74           

3 ผ.2 - ผนังฉาบปูนเรียบทาสี 144.00        ตร.ม. 51.84             7,464.96            82.00 11,808.00      19,272.96           

4 คานเอ็น คสล. 24.45          เมตร 157.58           3,852.83            44.00            1,075.80       4,928.63            

5 เสาเอ็น คสล. 48.00          เมตร 157.58           7,563.84            44.00            2,112.00       9,675.84            

E งานเคาเตอรหองน้ํา

1 คอนกรตีผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค 1.24            ลบ.ม. 2,177.57         2,700.19            391.00 484.84          3,185.03            

2 เหล็ก RB 9 มม. 84.09          กก. 21.38             1,797.84            4.10 344.77          2,142.61            

3 ไมแบบ 2.94            ตร.ม. 481.30           1,415.02            133.00 391.02          1,806.04            

4 บุแกนิตสีดาํ (สุขา) รวมคาเจาะอาง เจียรขอบอาง 5.34            ตร.ม. 2,800.00         14,952.00           1,666.00 8,896.44       23,848.44           

ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย
ราคาวัสดุสิ่งของ

คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

เดือน  กันยายน

คาแรงงาน
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ลําดับท่ี 3 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เมื่อวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน
ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย

ราคาวัสดุสิ่งของ
คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

เดือน  กันยายน

คาแรงงาน

5 บุกระเบื้องเซรามิค 5.76            ตร.ม. 542.00           3,121.92            -               -              3,121.92            

6 คาเซาะรองหยดนํ้าและอุปกรณเบ็ดเตล็ด เชน คิ้ว PVC กาวปูกระเบ้ือง สายไฟ 1.00            เหมา 1,807.39         1,807.39            3,614.78 3,614.78       5,422.18            วัสดุ 10 % คาแรง 20 %

(รายการท่ี 4-6)

F งานปูวัสดุผิวพื้น

1 FL- 2 พื้นผิวปูกระเบ้ืองผิวหยาบ 60 x 60 cm 150.00        ตร.ม. 290.97           43,645.50           166.00 24,900.00      68,545.50           

G งานประตู-หนาตาง

1 ป1- ประตูบานเล่ือน ลูกฟกกระจกฝาขุนหนา6มม + เกล็ดอลูมิเนียมติดตาย 1.00            ชุด 21,758.00       21,758.00           175.00          175.00          21,933.00           

วงกบอลูมิเนียมสีชา หนา 2"x4" x2 mm -               

2 ป2- ประตูบานไมเน้ือแข็ง 11/2"x5" สีนํ้ามัน 1.00            ชุด 1,054.00         1,054.00            205.00          205.00          1,259.00            

ลูกกระฟกกระจกฝาขุน หนา6มม+เกล็ดไมเน้ือแข็งตดิตาย วงกบUPVC2"x4"

3 น1- บานกระทุง อลูมิเนียมสีขาว 11/2"x3"x1.6mm 4.00            ชุด 6,500.00         26,000.00           100.00          400.00          26,400.00           

วงกบอลูมิเนียมสีขาว 2"x4"x1.6mm

H งานสุขภัณฑสุขาสาธารณะ

1 โถสวม ฟลัชวาลวรุน C13920 สีขาวของ Cotto หรอืเทียบเทา 7.00            ชุด 4,344.00         30,408.00           450.00 3,150.00       33,558.00           

2 โถปสสาวะชายชนิดแขวนผนัง รุน C3010 สีขาวของ Cotto หรอืเทียบเทา 3.00            ชุด 1,467.00         4,401.00            450.00 1,350.00       5,751.00            

3 อางลางหนาฝงเคานเตอรรุน Marlow สีขาวของ Cotto หรอืเทียบเทา 7.00            ชุด 4,606.00         32,242.00           450.00 3,150.00       35,392.00           

4 อางลางหนาแขวน TF-0507W-WT สีขาว หรือเทียบเทา 2.00            ชุด 2,490.00         4,980.00            450.00 900.00          5,880.00            

5 ฝกบัวฉีดชําระสีขาว รุน PM600 หรอืเทียเทา สีขาว Prema พรอมอุปกรณครบ 7.00            ชุด 242.00           1,694.00            70.00 490.00          2,184.00            

6 กอกนํ้าอางลางหนารุน CT160C10HM ของ Cotto หรอืเทียบเทา 7.00            ชุด 663.00           4,641.00            -               -              4,641.00            

7 ทอนํ้าทิ้งแบบกระปุกรุน CT-680AX ของ Cotto หรอืเทียบเทา 7.00            ชุด 878.00           6,146.00            -               -              6,146.00            

8 สะดืออางลางหนาแบบดึงลอค รุน CT-673HM ของ Cotto หรอืเทียบเทา 7.00            ชุด 308.00           2,156.00            -               -              2,156.00            

9 ชุดสายน้ําดี อางลางหนา รุน S283 ของ Cotto หรอืเทียบเทา 7.00            ชุด 233.00           1,631.00            -               -              1,631.00            

10 กระจกสองเงาตามแบบหรือขนาดใกลเคยีง
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ลําดับท่ี 3 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เมื่อวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน
ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย

ราคาวัสดุสิ่งของ
คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

เดือน  กันยายน

คาแรงงาน

 - ขนาด 4.45x1 ม. 2.00            ชุด 8,500.00         17,000.00           2,550.00        5,100.00       22,100.00           คาแรง 30 %

 - ขนาด 2.07x1 ม. 1.00            ชุด 3,500.00         3,500.00            1,050.00        1,050.00       4,550.00            คาแรง 30 %

11 รูระบายน้ําพรอมตะแกรงดักกลิ่น 7.00            ชุด 328.00           2,296.00            75.00            525.00          2,821.00            

I ระบบไฟฟาอาคาร

1 โคม กันฝุนกันฝน 1 x 18W LED 6.00            ชุด 350.00           2,100.00            115.00          690.00          2,790.00            

2 หลอดไฟ 18W LED 6.00            ชุด 139.25           835.50               41.78            250.65          1,086.15            คาแรง 30 %

3 อุปกรณเบ็ดเตล็ด 1.00            เหมา 293.55           293.55               88.07            88.07           381.62               วัสด1ุ0%คาแรง30% 

J รายละเอียดสวิทชปลั๊กตางๆ

1 สวิทชเมจิก 2P Sungle Pole 4.00            ชุด 39.25             157.00               -               -              157.00               

2 อุปกรณเบ็ดเตล็ด 1.00            เหมา 15.70             15.70                4.71              4.71             20.41                

K รายละเอียดสายตางๆ

1 สาย THW 2.5 sqmm. 20.00          เมตร 5.42              108.40               7.00              140.00          248.40               

2 อุปกรณเบ็ดเตล็ด 1.00            เหมา 10.84             10.84                3.25              3.25             14.09                วัสด1ุ0%คาแรง30% 

L รายละเอียดทอ ตุควบคุม ตางๆ

1 ตูโหลดเซ็นเตอร 3เฟส 24ชอง แบบไมมีเมน(LP14) 1.00            เมตร 4,246.00         4,246.00            -               -              4,246.00            

2 อุปกรณเบ็ดเตล็ด 1.00            เหมา 424.60           424.60               127.38          127.38          551.98               วัสด1ุ0%คาแรง30% 

M งานประปา-ทอน้ําทิ้ง-ทอโสโครก

1 ทอ PVC.  Ø  1/2" ชั้น 13.5 38.00          ทอน 50.47             1,917.86            120.00          4,560.00       6,477.86            

2 ทอ HDPE Ø 3/4" PN16 12.00          ม. 12.60             151.20               30.00            360.00          511.20               

3 ทอ PVC.  Ø  2" ชั้น 8.5 15.00          ทอน 154.80           2,322.00            160.00          2,400.00       4,722.00            

4 ทอ HDPE Ø 2" PN10 26.00          ม. 74.90             1,947.40            75.00            1,950.00       3,897.40            
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ลําดับท่ี 3 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เมื่อวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน
ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย

ราคาวัสดุสิ่งของ
คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

เดือน  กันยายน

คาแรงงาน

5 ทอ PVC.  Ø  4" ชั้น 8.5 6.00            ทอน 550.40           3,302.40            480.00          2,880.00       6,182.40            

6 ทอ HDPE Ø 4" PN10 22.00          ม. 217.00           4,774.00            150.00          3,300.00       8,074.00            

7 มาตรวัดนํ้าชนิดใบพัดระบบแมเหล็ก-สองชั้นชนิดพลาสติกตอดวยเกลียวขนาด 2.00            ชุด 860.00           1,720.00            150.00          300.00          2,020.00            

3/4 น้ิว

8 คาแรงเดินทอประปาและทอนํ้าโสโครก คาอุปกรณประกอบตางๆ และอื่นๆ 1.00            เหมา 7,207.43         7,207.43            2,162.23        2,162.23       9,369.66            วัสดุ 50 %คาแรง30%

รวมงานสถาปตยกรรมรวมหมวดงานสุขาสาธรณะ 515,918.59                                            

- หมวดงานครุภัณฑ

1 เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวนเพดาน 15000 BTU รวมคาติดตั้ง 2.00            ชุด 42,300.00 84,600.00           1,500.00        3,000.00       87,600.00           

2 พัดลมระบายอากาศ ดูดออก 10 น้ิว รุน EX-25SH5T (หองสุขาสาธารณะ 1) 4.00 ชุด 1,050.00         4,200.00            315.00          1,260.00       5,460.00            คาแรง30%

3 พัดลมระบายอากาศ ดูดออก 10 น้ิว รุน EX-25SH5T (หองสุขาสาธารณะ 2 (ใหม) 3.00 ชุด 1,050.00         3,150.00            315.00          945.00          4,095.00            คาแรง30%

รวมงานงานครุภัณฑ 97,155.00                                              

รวมงานงานสุขาสาธารณะ 613,073.59                                            
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ลําดับท่ี 4 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เมื่อวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

A งานเพิ่มโครงสรางคาน,แผนพื้น ,ราวกันตก ชวงคอคอดสะพาน 

1 คานเหล็กWF-600x200x11x7 มม.   (106 กก./ม.) 2,544.00 กก. 23.78 60,496.32        12.00         30,528.00       91,024.32

2 เหล็กซีรางน้ํา 200 x 80 x  7.5 x 11 มม. (24.6 กก./ม.) 1,033.20 กก. 23.78 24,569.50        12.00         12,398.40       36,967.90

3 Plate เหล็ก 0.90x0.6 ม. หนา 9 มม. 8แผน 305.21 กก. 18.00 5,493.74          12.00         3,662.50        9,156.24

4 Stiffness Plate 0.10x0.20 m หนา 6 มม. 16 แผน 15.07 กก. 23.23 350.14            12.00         180.86           531.00

5 Stiffness Plate 0.10x0.60 m หนา 9 มม. 16 แผน 67.82 กก. 18.00 1,220.83          12.00         813.89           2,034.72

6 Plate 0.40x0.60 m หนา 9 มม. 12 แผน 271.30 กก. 18.00 4,883.33          12.00         3,255.55        8,138.88

7 Chemical Bolt ขนาด 20 มม. with nut & washer พรอมสลักเกลียว  48.00 ชุด 64.87 3,113.62          19.46         934.08           4,047.70

8 Chemical Bolt ขนาด 16 มม. with nut & washer พรอมสลักเกลียว  30.00 ชุด 64.87 1,946.01          19.46         583.80           2,529.81

9 แผนพื้นสําเร็จรูปหนา 0.19-0.22 m.x5.00 รับน้ําหนักปลอดภัย 27.00          ตรม. 1,485.00         40,095.00        25.00         675.00           40,770.00

2000 kg/sq.m. PC  Æ  3/8"x ... เสน -                 -               0.00

10 เหล็กเสรมิ wire mesh 5 mm @0.20 27.00          ตรม. 71.96             1,942.92          5.00           135.00           2,077.92

11 เหล็กเสรมิ shear key DB 25 244.860       กก. 21.03 5,148.62          3.30           808.04           5,956.66

12 คอนกรตี -                 -               

คอนกรตีผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค 6.00            ลบ.ม. 2,177.57         13,065.42        391.00        2,346.00        15,411.42

13 RB 9 mm เสริมรอยตอแผนพื้นฯ 20.00          กก. 21.38             427.60            4.10           82.00            509.60

14 ไมแบบ 6.15            ตรม. 481.30           2,960.00          -            -               2,960.00

- คาแรงไมแบบ 6.15            ตรม. -                -                 133.00        817.95           817.95

15 ตะปู 1.54            กก. 46.73             71.85              -            -               71.85

16 แตงหนาปูนขัดหยาบ 27.00          ตรม. 120.00           3,240.00          30.00         810.00           4,050.00

17 ทาสีกันสนิมเหล็กรูปพรรณ(Umeguard) 73.60          ตร.ม 74.00             5,446.40          38.00         2,796.80        8,243.20            

18 ทาสีทับหนาเหล็กรูปพรรณ (Marine) 73.60          ตร.ม 146.40           10,775.04        38.00         2,796.80        13,571.84           

B งานราวกันตก

1 เหล็กแสตนเลสกลม Dia 2"หนา 3.0 มม. 9.00            ทอน 2,032.00         18,288.00        609.60        5,486.40        23,774.40           คาแรง 30 %

เดือน  กันยายน

ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย
ราคาวัสดุสิ่งของ คาแรงงาน

คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ
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ลําดับท่ี 4 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เมื่อวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

เดือน  กันยายน

ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย
ราคาวัสดุสิ่งของ คาแรงงาน

คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

2 คอนกรตีผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค 1.00            ลบ.ม. 2,177.57         2,177.57          391.00        391.00           2,568.57            

3 เหล็กเสรมิ 20.79          กก.

 - RB 6 mm 4.65            กก. 21.98             102.27            4.10           19.08            121.35               

 - RB 9 mm Dowel 0.63            กก. 21.38             13.50              4.10           2.59              16.09                

 - DB 12 mm 15.51          กก. 21.31             330.52            3.30           51.18            381.71               

4 ไมแบบ 50% 3.17            ตรม. 481.30           1,525.75          -            -               1,525.75            

- คาแรงไมแบบ 3.17            ตรม. -                -                 133.00        421.62           421.62               

5 ตะปู 0.95            กก. 46.73             44.44              -            -               44.44                

6 ลวดผูกเหล็ก 0.62            กก. 30.84 19.24              -            -               19.24                

7 ฉาบปูนเสา 3.18            ตร.ม 51.84 165.04            115.00        366.12           531.16               

8 คันหิน 20x35x100 ซม. 10.00          เมตร 269.70 2,697.00          80.91         809.10           3,506.10            คาแรง 30 %

9 สีพลาสติก 3.17            ตรม. 56.73             179.84            34.00         107.78           287.62               

รวมงานเพิ่มโครงสรางคาน,แผนพื้นและราวกันตก ชวงคอคอดสะพาน 282,069.05                                               
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ลําดับท่ี 5 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เมื่อวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

งานเปลี่ยนแปลงโครงสราง หัวมุมอาคารโรงคลุมออก 1 ชอง(2.5 ม.)

 เพื่อรถยนตวิ่งผาน บริเวณโรงคลุม 4, 8  และเสริมโครงสรางหลังคา

1 งานรื้อถอนโครงสรางโรงคลุมออก 1 ชองและกนัสาด

 - รื้อถอนโครงสรางหลังคา 86.10          ตร.ม. -                -                 50.00         4,305.00        4,305.00            รื้อกอง

 - รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา 86.10          ตร.ม. -                -                 20.00         1,722.00        1,722.00            รื้อกอง

 - รื้อถอนกันสาดกรุอะลูมิเนียม คอมโพสิท 88.60          ตร.ม. -                -                 25.00         2,215.00        2,215.00            รื้อกอง

 - รื้อถอนพื้นโครงสราง คสล. 17.50          ลบ.ม. -                -                 600.00        10,500.00       10,500.00           รื้อขนไป

2 หมวดงานอาคารโรงคลุม 4, 8  และโครงสรางหลังคา,ผนังกันฝนหนา-ขางอาคาร

2.1 งานโครงสรางพื้น คสล.

1 คอนกรตีผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค 3.50            ลบ.ม. 2,177.57     7,621.50      391.00        1,368.50        8,990.00            

2  - ไมแบบ 1.35        ตรม. 481.30       649.76        133.00        179.55           829.31               

3  - ตะปู 0.34        กก 26.66         9.00            -            -               9.00                  

4  - ลวดผูกเหล็กเบอร 18 35.25      กก 30.84         1,087.11      -            -               1,087.11            

5  - เหล็ก RB 9 มม. 32.60      กก 21.38         697.02        3.30           107.58           804.60               

6 - ขัดผิวคอนกรีต 70.00          ตร.ม. 120.00           8,400.00          30.00         2,100.00        10,500.00           

2.2 งานโครงหลังคา

1 เสาเหล็ก Dia 6" x 5 mm 481.14     กก. 22.91         11,022.92    12.00         5,773.68        16,796.60           

2 T1 เหล็ก Dia 2" x 4 mm  508.05     กก. 23.05         11,710.51    12.00         6,096.58        17,807.08           

3 T2 เหล็ก Dia 2" x 4 mm  363.41     กก. 23.05         8,376.55      12.00         4,360.90        12,737.45           

4 แปเหล็ก  C 125x50x20x3.2  557.83     กก. 21.25         11,855.03    12.00         6,693.96        18,548.99           

5 นอต J Bolt ขนาด 20 มม. 24.00      ตัว 18.50         444.00        -            -               444.00               

6 Plate เหล็กปดหัวเสา 0.25x0.25x9 mm 6 แผน 26.49      กก. 18.00             476.89        12.00         317.93           794.81               

7 Plate เหล็ก 0.30x0.30x9 mm 6 แผน 38.15      กก. 18.00             686.72        12.00         457.81           1,144.53            

8 stiffness plate 9 มม.โคนเสา 24 แผน 25.43      กก. 18.00             457.81        12.00         305.21           763.02               

ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย
ราคาวัสดุสิ่งของ

เดือน  กันยายน

คาแรงงาน
คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ
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ลําดับท่ี 5 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เมื่อวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน
ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย

ราคาวัสดุสิ่งของ

เดือน  กันยายน

คาแรงงาน
คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

9 คอนกรตีหุมโคนเสา รวม อุปกรณประกอบ 0.58        ลบ.ม. 2,177.57     1,269.96      391.00        228.03           1,497.99            

10 เหล็กหลังคา Metal sheet หนา0.50มม. 86.10      ตรม. 197.20       16,978.92    70.00         6,027.00        23,005.92           

11 ฉนวนกันความรอน 5 มม. ฟอยล 1ดาน 86.10      ตรม. 147.00       12,656.70    44.10         3,797.01        16,453.71           คาแรง 30%

12 แผนปดครอบ

- กวาง 900 มม. 7.00        เมตร 290.00       2,030.00      50.00         350.00           2,380.00            

- กวาง 450 มม. 7.00        เมตร 210.00       1,470.00      50.00         350.00           1,820.00            

2.3 ผนังกันฝนหนา-ขางอาคาร

1 แผนกระเบ้ืองไฟเบอรซเีมนต หนา 8 มม. (สําหรับติดอะลูมิเนียมคอมโพสิต) 100.00     ตร.ม. 125.90       12,590.28    52.00         5,200.00        17,790.28           

2 โครงเหล็ก L 50X50X4 269.28     กก 17.49         4,709.71      10.00         2,692.80        7,402.51            

3 ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต 90.00      ตร.ม. 475.00       42,750.00    142.50        12,825.00       55,575.00           คาแรง 30%

80,767.78                                                 

2.4 หมวดงานทาสี

1 ทาสีกันสนิม 93.86      ตร.ม 35.81         3,361.13      35.00         3,285.10        6,646.23            

2 ทาสีน้ํามัน 93.86      ตร.ม 47.31         4,440.52      38.00         3,566.68        8,007.20            

3 ทาสีน้ําพลาสติกภายนอก 17.28      ตร.ม 56.73         980.29        34.00         587.52           1,567.81            

รวมหมวดงานปรับลดโครงสราง หัวมุมอาคารโรงคลุมออก 1 ชอง และเสริมโครงสรางหลังคา 252,145.14                                               
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ลําดับที่ 6 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานกั/กอง กรม

ประมาณการโดย  เมื่อวันที่ พ.ศ. 2563

คาแรง หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ปร.1 ราคาชลบุรี กทม. ฉะเชิงเทรา กรมบัญชี ที่มาของราคา

งานโครงสรางบอ Sump pump

1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค 17.49          ลบ.ม. 2,177.57        38,085.70        391.00       6,838.59        44,924.29          ขอ5 ขอ1.7 ชลบุรี

2 RB 9 mm. 48.69          กก. 21.38             1,040.99         4.10           199.63          1,240.62            

3 DB 12 mm. 339.74        กก. 21.31             7,239.75         4.10           1,392.91        8,632.67            ปร.1 ขอ2.4

4 DB 16 mm. 2,044.88      กก. 21.54             44,046.61        4.10           8,383.99        52,430.60          ขอ63 ขอ1.10

5 ลวดผูกเหล็ก 60.83          กก. 30.84             1,876.07         -            -               1,876.07            ขอ43 ขอ1.10

6 ไมแบบ 115.29        ตร.ม. 481.30           55,489.08        -            -               55,489.08          นวกาญจนชลบุรี หนา4 กิจรุงโรจน Xenon Supply* ชลบุรี

- คาแรงไมแบบ 115.29        ตรม. -                -                 133.00       15,333.57      กิจรุงโรจน หนา5 นวกาญจนชลบุรี Xenon Supply* ชลบุรี

7 ตะปู 34.59          กก. 46.73             1,616.25         -            -               1,616.25            ปร.1 ขอ2.3.1.2

8 แผนพ้ืนสําเร็จรูปหนา 0.19-0.22 m.x5.00 รับน้ําหนัก 21.60          ตร.ม. 1,485.00        32,076.00        25.00         540.00          32,616.00          

ปลอดภัย 2,000 kg/sq.m. PC  Æ  3/8"x ... เสน

9 ตะแกรง Wire Mesh 5 mm. @ 0.20 m.# 21.60          ตร.ม. 71.96             1,554.34         5.00           108.00          1,662.34            ขอ 63 กทม.

10 Topping คอนกรีต หนา 0.13 m. สําหรับพื้นสําเร็จรูป 2.81            ตร.ม. 2,177.57        6,114.62         391.00       1,097.93        7,212.54            ขอ159 ขอ2.8

PLANK GIRDER ขอ5 ขอ1.7

11 แตงหนาปูนขัดหยาบ 28.80          ตร.ม. -                -                 120.00       3,456.00        3,456.00            

ขอ31 ขอ1.10

รวมงานโครงสรางบอ Sump pump 211,156.45                     

ขอ41 ขอ1.10

งานโครงสราง (ฐานรับถังบําบัด ) ปร.1

1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค 14.77          ลบ.ม. 2,177.57        32,167.06        391.00       5,775.85        37,942.92          ขอ5 ขอ1.7 ชลบุรี

2 RB 9 mm. 38.95          กก. 21.38             832.79            5.00           194.76          1,027.55            ขอ185

3 DB 12 mm. 282.24        กก. 21.31             6,014.53         5.00           1,411.20        7,425.73            ขอ45

4 DB 16 mm. 2,134.74      กก. 21.54             45,982.30        5.00           10,673.70      56,656.00          ปร.1 ขอ2.3.1.2

5 ลวดผูกเหล็ก 61.40          กก. 30.84             1,893.52         -            -               1,893.52            CPS

6 ไมแบบ 80.46          ตร.ม. 481.30           38,725.40        150.00       12,069.00      50,794.40          

7 ตะปู 24.14          กก. 46.73             1,127.97         -            -               1,127.97            

8 แผนพ้ืนสําเร็จรูปหนา 0.19-0.22 m.x5.00 รับน้ําหนัก 15.60          ตร.ม. 1,485.00        23,166.00        25.00         390.00          23,556.00          

ปลอดภัย 2,000 kg/sq.m. PC  Æ  3/8"x ... เสน

ตะแกรง Wire Mesh 5 mm. @ 0.20 m.# 15.60          ตร.ม. 71.96             1,122.58         5.00           78.00            1,200.58            ขอ63 ขอ1.7

9 Topping คอนกรีต หนา 0.13 m. สําหรับพื้นสําเร็จรูป 2.03            ตร.ม. 2,177.57        4,416.11         391.00       792.95          5,209.06            ขอ32 ขอ1.10

10 PLANK GIRDER ปร.1

แตงหนาปูนขัดหยาบ 15.60          ตร.ม. 120.01           1,872.16         30.00         468.00          2,340.16            ปร.1 ขอ2.4

11 ทรายหยาบรบัถังบําบัด โครงสรางฐานรบัถังบําบัด-1 (สูง 0.90 m.) 42.12          ลบ.ม. 537.39           22,634.87        161.22       6,790.46        29,425.33          ขอ185

รวมงานโครงสรางฐานรับถังบําบัด 218,599.21                     

รวมงานโครงสราง บอ Sump pump และ ฐานรับถังบําบัด 429,755.667                    

B หมวดคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดเงื่อนไข

คาใชจายพิเศษในการทํางาน

1 งานโครงสราง คสล.ดานลางสําหรบัติดต้ังบอบําบัดน้ําเสีย

งานโครงสรางคสล.คานและพ้ืน ที่ตองดาํเนินงานดานลาง พื้นโครงสราง คสล.ที่มีอยูเดิม

พ้ืนที่ในทะเล เนื่องจากการใชเปนตลอดเวลา ระหวางทํางานการกอสราง ทุกวัน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
ราคาวัสดุสิ่งของ คาวัสดุ

สืบราคา
คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

เดือน  กันยายน

คาแรงงาน



 ปร.4 แผนที่   16 /43   

ลําดับที่ 6 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานกั/กอง กรม

ประมาณการโดย  เมื่อวันที่ พ.ศ. 2563

คาแรง หมายเหตุ

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ปร.1 ราคาชลบุรี กทม. ฉะเชิงเทรา กรมบัญชี ที่มาของราคา
ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

ราคาวัสดุสิ่งของ คาวัสดุ

สืบราคา
คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

เดือน  กันยายน

คาแรงงาน

สวนดังกลาวใชเวลาประมาณ 30 วัน จึงเชาเหมารายเดอืน

-คาเชาเรือขนสง 1 ลํา สําหรบัใชในการทํางานโครงสรางใตลาง+พรอมคนขับเรือ 1                เดือน -                -                 31,000.00   31,000.00      31,000.00          อิศรินทร

รวมหมวดงานคาเชาเรือขนสง 2 ลําพรอมคนขับเรือ 31,000.00                       



 ปร.4 แผนที่   17 /43

ลําดับท่ี 7 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เมื่อวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

- หมวดงานอาคารตลาดโรงคลุม

A งานพื้นทางลาด

1 งานสกัดร้ือผิวคอนกรีต 10 ซม. 40.67          ตร.ม. -                -                 600.00        24,403.95       24,403.95           รื้อขนไป

2 คอนกรตีผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค 40.00          ลบม. 2,177.57         87,102.80        391.00        15,640.00       102,742.80         

3 เหล็ก DB12 4,000.00      กก. 21.31             85,240.00        3.30           13,200.00       98,440.00           

4 ไมแบบ 13.26          ตร.ม. 481.30           6,382.04          -            -               6,382.04            

5 คาแรงไมแบบทั่วไป 13.26          ตร.ม. -                -                 133.00        1,763.58        1,763.58            

6 ลวดผูกเหล็ก 120.00         กก. 30.84             3,700.80          -            -               3,700.80            

7 ตะปู 3.32            กก. 46.73             154.91            -            -               154.91               

รวมหมวดงานพื้นทางลาด 237,588.08                                               

ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย
ราคาวัสดุสิ่งของ

คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

เดือน  กันยายน

คาแรงงาน



 ปร.4 แผนที่   18 /43

ลําดับท่ี 8 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เมื่อวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

A งานระบบปรับอากาศ (สํานักงานปรับปรุงใหม)

1 FCU/CDU-1B-01  36,000 Btuh Cassette type (โถงกลาง) 1.00            ชุด 69,200.00       69,200.00        4,000.00     4,000.00        73,200.00           

2 FCU/CDU-1B-01  24,000 Btuh Cassette type (หองประชุม 1) 2.00            ชุด 56,200.00       112,400.00      4,000.00     8,000.00        120,400.00         

B Ventilation Fan Units (พัดลมดูดอากาศ)

1 พัดลมระบายอากาศ ดูดออก 10 น้ิว รุน EX-25SH5T (หองนํ้าสํานักงาน) 2.00 ชุด 1,050.00         2,100.00          315.00       630.00          2,730.00            คาแรง30%

 รวมงานระบบปรับอากาศ 196,330.000                                              

ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย
ราคาวัสดุสิ่งของ

เดือน  กันยายน

คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ
คาแรงงาน



 ปร.4 แผนที่   19 /43

ลําดับท่ี 9 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เมื่อวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

ระบบไฟฟาและระบบสื่อสาร อาคารโรงคลุม เฟส 2 ,สุขา และอาคารประภาคาร 

- รายละเอียดดวงโคม

1 โคมกันฝุนกันฝน 1 x 18W LED 148.00        ชุด 425.00           62,900.00        115.00       17,020.00      79,920.00           

2 หลอดไฟ 18 LED 148.00        หลอด 139.25           20,609.00        -            -               20,609.00           

3 โคมไฟไฮเบย LED (LED High Bay) 400W LED 40.00          ชุด 5,000.00         200,000.00      1,000.00     40,000.00      240,000.00         

4 โคมกันฝุนกันฝน 1 x 18W LED ฟลูออเรสเซนต 1.00            ชุด 458.00           458.00            115.00       115.00          573.00               

5 หลอดไฟ 18 LED 1.00            หลอด 139.25           139.25            -            -               139.25               

6 โคมไฟฝงพื้น Ingroud Uplight 150W LED 8.00            ชุด 750.00           6,000.00          300.00       2,400.00        8,400.00            

7 โคมไฟ Spotlight LED FLL 220-B 30W  (ประภาคาร) 15.00          ชุด 5,450.00         81,750.00        300.00       4,500.00        86,250.00           

8 โคมไฟ Spotlight 400W หมุนได (ประภาคาร) 1.00            ชุด 5,580.00         5,580.00          2,500.00     2,500.00        8,080.00            

9 โคมไฟ Spotlight LED  200W ปายโครงการ 6.00            ชุด 3,150.00         18,900.00        300.00       1,800.00        20,700.00           

10 โคมดาวนไลท LED 12W ตกแตงภายในสํานักงาน 35.00          ชุด 299.00           10,465.00        115.00 4,025.00        4,324.00            

11 มิเตอรไฟฟาภายใน 5 (15) Single Phase Prepayment Keypad 148.00        ชุด 2,800.00         414,400.00      840.00       124,320.00     538,720.00         

12 โปรแกรมเติมเงิน 1.00            Set 25,000.00       25,000.00        -            -               25,000.00           

13 Set Up ระบบและ Training โปรแกรม 1.00            เหมา 20,000.00       20,000.00        -            -               20,000.00           

14 ตูสวิทชบอรด แบบกันนํ้ามีหลังคา ฝา 2ชั้น หนากระจก 74.00          ชุด 1,960.00         145,040.00      588.00       43,512.00      188,552.00         

280x350x200 มม.

15 อุปกรณเบ็ดเตล็ด 1.00            ชุด 101,124.13     101,124.13      30,337.24   30,337.24      131,461.36         

- รายละเอียดสวิทชปลั๊กตางๆ  

13 สวิทช 10A Single Pole พรอมหนากาก 154.00        ชุด 39.25             6,044.50          -            -               6,044.50            

14 ปลั๊กเดี่ยวมีกราวด พรอมหนากาก 31.00          ชุด 204.67           6,344.77          -            -               6,344.77            

15 ปลั๊กคูมีกราวด พรอมหนากาก 154.00        ชุด 250.00           38,500.00        -            -               38,500.00           

16 Power Plug 3P+E 32 A ชนิดกันน้ํา ตัวเมีย IP67 12.00          ชุด 514.00           6,168.00          154.20       1,850.40        8,018.40            

17 ชุด Lighting Timer เปด-ปดโคมไฟสวนกลาง 6.00            ชุด 2,199.00         13,194.00        659.70       3,958.20        17,152.20           

18 อุปกรณเบ็ดเตล็ด 1.00            ชุด 5,088.93         5,088.93          1,526.68     1,526.68        6,615.61            

เดือน  กันยายน

ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย
ราคาวัสดุสิ่งของ คาแรงงาน

คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ



 ปร.4 แผนที่   20 /43

ลําดับท่ี 9 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เมื่อวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

เดือน  กันยายน

ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย
ราคาวัสดุสิ่งของ คาแรงงาน

คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

- รายละเอียดสายตางๆ

19 สาย THW 2.5 sqmm. 19,320.00    เมตร 5.42              104,714.40      7.00           135,240.00     239,954.40         

20 สาย THW 4 sqmm. 2,494.00      เมตร 12.29             30,651.26        12.00         29,928.00      60,579.26           

21 สาย CV IC 0.6/1KV 10 sqmm. 1,170.00      เมตร 50.98             59,646.60        20.00 23,400.00      83,046.60           

22 สาย CV IC 0.6/1KV 16 sqmm. 2,340.00      เมตร 75.70             177,138.00      25.00 58,500.00      235,638.00         

23 สาย CV IC 0.6/1KV 25 sqmm. 247.50        เมตร 115.42           28,566.45        30.00 7,425.00        35,991.45           

24 สาย CV IC 0.6/1KV 50 sqmm. 405.00        เมตร 219.16           88,759.80        45.00         18,225.00      106,984.80         

25 อุปกรณเบ็ดเตล็ด 1.00            ชุด 48,947.65       48,947.65        14,684.30   14,684.30      63,631.95           

- รายละเอียดทอ ตุควบคุม ตางๆ

26 ทอ UPVC 20 mm. 2,138.00      เมตร 13.75             29,397.50        23.00         49,174.00      78,571.50           

27 ทอ UPVC 25 mm. 330.00        เมตร 26.25             8,662.50          25.00         8,250.00        16,912.50           

28 ทอ UPVC 65 mm. 774.00        เมตร 88.75             68,692.50        32.00         24,768.00      93,460.50           

29 ทอ HDPE 50 mm 810.00        เมตร 32.20             26,082.00        22.00         17,820.00      43,902.00           

30 ทอ HDPE 63 mm 517.00        เมตร 51.10             26,418.70        25.00         12,925.00      39,343.70           

31 MCCB 100 AT 125AF  15kA 6.00            ชุด 2,068.00         12,408.00        -               12,408.00           

32 MCCB 50 AT 125AF  15kA 3.00            ชุด 1,557.00         4,671.00          -               4,671.00            

33 ตูโหลดเซ็นเตอร 3เฟส 42ชอง แบบมีเมน(LP1-LP9) 6.00            ชุด 5,981.00         35,886.00        -            -               35,886.00           

34 ตูโหลดเซ็นเตอร 3เฟส 24ชอง แบบมีเมน(LP14) 1.00            ชุด 4,246.00         4,246.00          -            -               4,246.00            

35 ตูโหลดเซ็นเตอร 3เฟส 18ชอง แบบมีเมน(LP11-LP12) 1.00            ชุด 3,940.00         3,940.00          -            -               3,940.00            

36 ตูโหลดเซ็นเตอร 3เฟส 12ชอง แบบมีเมน(LP10-LP13) 1.00            ชุด 2,335.00         2,335.00          -            -               2,335.00            

37 MCCB 100 AT 125AF  15kA 6.00            ชุด 2,068.00         12,408.00        -               12,408.00           

38 MCCB 50 AT 125AF  15kA 3.00            ชุด 1,557.00         4,671.00          -               4,671.00            

39 CB 1P 16A (Plug in) 20.00          ชุด 109.00           2,180.00          -               2,180.00            

40 CB 1P 20A (Plug in) 30.00          ชุด 109.00           3,270.00          -               3,270.00            



 ปร.4 แผนที่   21 /43

ลําดับท่ี 9 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เมื่อวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

เดือน  กันยายน

ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย
ราคาวัสดุสิ่งของ คาแรงงาน

คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

41 CB 1P 20A RCBO (Plug in) 144.00        ชุด 1,039.00         149,616.00      -               149,616.00         

42 CB 1P 30A 144.00        ชุด 109.00           15,696.00        -               15,696.00           

43 CB 3P 20A 10.00          ชุด 1,105.00         11,050.00        -               11,050.00           

44 CB 3P 32A 10.00          ชุด 1,014.00         10,140.00        -               10,140.00           

45 มิเตอรภายใน 3P 30 (100A) 6.00            ชุด 3,271.00         19,626.00        981.30       5,887.80        25,513.80           คาแรง 30% 

46 อุปกรณเบ็ดเตล็ด 1.00            ชุด 38,536.32       38,536.32        11,560.90   11,560.90      50,097.22           วัสด1ุ0%คาแรง30%

รวมงานระบบไฟฟาและระบบสื่อสาร อาคารโรงคลุม เฟส 2 ,สุขา และอาคารประภาคาร 2,901,548.76                                             
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ลําดับท่ี 9 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เมื่อวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

งานโครงสรางหองควบคุมปม

1 concrete 280 ksc (Cube) 4.48            ลบ.ม. 2,140.19         9,588.05          391.00       1,751.68        11,339.73           

2 เหล็กเสรมิ

 - RB 6 90.00          กก. 21.98             1,978.21          4.10           369.00          2,347.21            

 - DB 12 440.40        กก. 21.31             9,383.57          3.30           1,453.32        10,836.89           

3 ลวดผูกเหล็ก 10.00          กก. 30.84             308.40            -            -               308.40               

4 ไมแบบ 19.66          กก. 481.30           9,462.36          133.00       2,614.78        12,077.14           

5 งานฉาบปูนผนัง พื้น คาน 64.00          ตร.ม. 51.84             3,317.76          115.00       7,360.00        10,677.76           

6 ประตู

- ประตูไมบานเปดเดี่ยว ขนาด 0.90 x 2.00 ม. อุปกรณครบชุด ลูกฟกชองเกล็ด 1.00            ชุด 2,664.00         2,664.00          105.00       105.00          2,769.00            

- วงกบ 0..90 x 2.00 ม. ขนาดไมวงกบ 2x4 น้ิว 1.00            ชุด 850.00           850.00            100.00       100.00          950.00               

- ลูกบิดแสตนเลส เกรด 304 1.00            ชุด 411.00           411.00            100.00       100.00          511.00               

7 สีนํ้าพลาสติก 39.00          ตร.ม. 56.73             2,212.47          34.00         1,326.00        3,538.47            

55,355.59                                                 

งานทอสงน้ําประปา

1 กอกนํ้าทองเหลือง ขนาด3/4น้ิว 328.00        ชุด 135.00           44,280.00        150.00       49,200.00      93,480.00           

2 มาตรวัดนํ้า ชนิดใบพัด ระบบแมเหล็ก 328.00        ชุด 860.00           282,080.00      150.00       49,200.00      331,280.00         

สองชั้น ตอดวยเกลียว D86

ขนาด 3/4 น้ิว

3 ประตูนํ้าทองเหลืองลิ้นเกต แรงดัน 656.00 ชุด 316.00           207,296.00      150.00       98,400.00      305,696.00         

125 ปอนด ขนาด3/4น้ิว

4 ทอพีอี ชนิดความหนาแนนสูง PE 100 2,562.00 เมตร 21.00             53,802.00        30.00         76,860.00      130,662.00         

PN 10 (SDR 17) TIS.982-2556 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย
ราคาวัสดุสิ่งของ

เดือน  กันยายน

คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ
คาแรงงาน
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ลําดับท่ี 9 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เมื่อวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน
ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย

ราคาวัสดุสิ่งของ

เดือน  กันยายน

คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ
คาแรงงาน

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 32 mm (1")

5 ทอพีอี ชนิดความหนาแนนสูง PE 100 440.00 เมตร 74.90             32,956.00        40.00         17,600.00      50,556.00           

PN 10 (SDR 17) TIS.982-2556 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 63 mm (2")

6 ขอตอ อุปกรณทอ งาน ทอ HDPE ขนาด 1 น้ิว 1.00 เหมา 21,520.80       21,520.80        2,152.08     2,152.08        23,672.88           คาวัสด4ุ0%คาแรง30%

สําหรับทอประปาและทอรบัแรงดัน

7 ขอตอ อุปกรณทอ งาน ทอ HDPE ขนาด 2 น้ิว 1.00 เหมา 13,182.40       13,182.40        1,318.24     1,318.24        14,500.64           คาวัสด4ุ0%คาแรง30%

สําหรับทอประปาและทอรบัแรงดัน

8 เหล็ดยึดทอ 1.00 เหมา 17,351.60       17,351.60        5,205.48     5,205.48        22,557.08           คาวัสด2ุ0%คาแรง30%

9 ทดสอบ ทําความสะอาด ทําสีสญัลักษณทอ 1.00            เหมา 8,675.80         8,675.80          2,602.74     2,602.74        11,278.54           คาวัสด1ุ0%คาแรง30%

10 เจาะพื้น คสล.พื้นหนา 50 ซม.Coring 4 น้ิว 56.00 จุด -                -                 2,000.00     112,000.00     112,000.00         

 รวมงานทอสงน้ําประปา 1,095,683.14                                             

งานระบบทอน้ําเสีย

1 ทอพีอี ชนิดความหนาแนนสูง PE100 310.00 เมตร 446.60           138,446.00      250.00       77,500.00      215,946.00         

PN 10 (SDR 17) TIS .982-2556

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 160 mm (6")

2 ขอตอ อุปกรณทอ งาน ทอ HDPE ขนาด 6" 1.00 เหมา 55,378.40       55,378.40        16,613.52   6,582.96        61,961.36           คาวัสด4ุ0%คาแรง30%

สําหรับทอระบบทอระบายน้ํา

3 เหล็กยึดทอ 1.00 เหมา 27,689.20       27,689.20        8,306.76     8,306.76        35,995.96           คาวัสด2ุ0%คาแรง30%

4 ทดสอบ ทําความสะอาด ทําสีสญัลักษณทอ 1.00 เหมา 13,844.60       13,844.60        4,153.38     4,153.38        17,997.98           คาวัสด1ุ0%คาแรง30%

รวมระบบทอน้ําเสีย 331,901.30                                               
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ลําดับท่ี 9 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เมื่อวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน
ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย

ราคาวัสดุสิ่งของ

เดือน  กันยายน

คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ
คาแรงงาน

งานควบคุมระบบสุขาภิบาล

งานระบบสูบจายน้ําประปา

1 ประตูนํ้า (Gate Valve) 2" CLASS 150 ขึ้นไป 4.00            ชุด 922.00           3,688.00          400.00       1,600.00        5,288.00            

แรงดนั 200 ปอนด ขนาด 2"

2 ประตูนํ้าเหล็กหลอกันกลับ 8.00 ชุด 712.00           5,696.00          400.00       3,200.00        8,896.00            

(Check Valve) 2" CLASS 150 ขึ้นไป -            -               

3 ทอพีอี ชนิดความหนาแนนสูง PE 100 41.00          เมตร 74.90             3,070.90          40.00         1,640.00        4,710.90            

PN 10 (SDR 17) TIS.982-2556

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 63 mm(2")

4 ขอตอ อุปกรณทอ งาน ทอ HDPE ขนาด2" 1.00            เหมา 1,228.36         1,228.36          368.51       368.51          1,596.87            คาวัสด4ุ0%คาแรง30%

สําหรับทอประปาและทอรบัแรงดัน

5 เหล็กยึดทอ 1.00            เหมา 614.18           614.18            184.25       184.25          798.43               คาวัสด2ุ0%คาแรง30%

6 ทดสอบ ทําความสะอาด ทําสีสญัลักษณทอ 1.00            เหมา 307.09           307.09            92.13         92.13            399.22               คาวัสด1ุ0%คาแรง30%

7 ทอพีอี ชนิดความหนาแนนสูง PE 100 30.00          เมตร 105.70           3,171.00          60.00         1,800.00        4,971.00            

PN 10 (SDR 17) TIS.982-2556

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 75 mm(2.5")

8 ขอตอ อุปกรณทอ งาน ทอ HDPE ขนาด2.5" 1.00            เหมา 1,268.40         1,268.40          380.52       380.52          1,648.92            คาวัสด4ุ0%คาแรง30%

สําหรับทอประปาและทอรบัแรงดัน

9 เหล็ดยึดทอ 1.00            เหมา 634.20           634.20            190.26       190.26          824.46               คาวัสด2ุ0%คาแรง30%

10 ทดสอบ ทําความสะอาด ทําสีสญัลักษณทอ 1.00            เหมา 317.10           317.10            95.13         95.13            412.23               คาวัสด1ุ0%คาแรง30%

11 ทอพีอี ชนิดความหนาแนนสูง PE 100 6.00            เมตร 145.60           873.60            75.00         450.00          1,323.60            

PN 10 (SDR 17) TIS.982-2556

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 90 mm(3")

12 ขอตอ อุปกรณทอ งาน ทอ HDPE ขนาด 3" 1.00            เหมา 349.44           349.44            104.83       104.83          454.27               คาวัสด4ุ0%คาแรง30%

สําหรับทอประปาและทอรบัแรงดัน
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ลําดับท่ี 9 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เมื่อวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน
ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย

ราคาวัสดุสิ่งของ

เดือน  กันยายน

คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ
คาแรงงาน

13 เหล็ดยึดทอ 1.00            เหมา 174.72           174.72            52.42         52.42            227.14               คาวัสด2ุ0%คาแรง30%

14 ทดสอบ ทําความสะอาด ทําสีสญัลักษณทอ 1.00            เหมา 87.36             87.36              26.21         26.21            113.57               คาวัสด1ุ0%คาแรง30%

15 ทอพีวีซีแข็ง ทอประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 1.00            ทอน 62.15             62.15              120.00       120.00          182.15               

ขนาด 3/4 " ยาวทอนละ 4 เมตร

16 ขอตอ อุปกรณทอ งาน ทอ PVC ขนาด3/4" 1.00            เหมา 24.86             24.86              7.46           7.46              32.32                คาวัสด4ุ0%คาแรง30%

สําหรับทอประปาและทอรบัแรงดัน

17 เหล็ดยึดทอ 1.00            เหมา 12.43             12.43              3.73           3.73              16.16                คาวัสด2ุ0%คาแรง30%

18 ทดสอบ ทําความสะอาด ทําสีสญัลักษณทอ 2.00            เหมา 6.22              12.43              1.86           3.73              16.16                คาวัสด1ุ0%คาแรง30%

19 สวิทซควบคุมแรงดัน สามารถปรับชวงตัดตอแรงดัน ได 220 Vac 2.00            ชุด 714.00           1,428.00          -            -               1,428.00            

20 สวิทซควบคุมระดับนํ้าในถัง ชนิด 2 คอนแทค 2.00            ชุด 549.00           1,098.00          -           -               1,098.00            

รวมงานระบบสูบจายน้ําประปา 34,437.39                                                 

งานระบบบําบัดน้ําเสียและน้ําปฎิกูล

1 ทอพีอี ชนิดความหนาแนนสูงPE 27.00          เมตร 217.00           5,859.00          120.00       3,240.00        9,099.00            

PN 10 (SDR 17) TIS. 982-2556

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 110 mm (4น้ิว)

2 ขอตอ อุปกรณทอ งาน ทอ HDPE 1.00            เหมา 2,343.60         2,343.60          703.08       703.08          3,046.68            คาวัสด4ุ0%คาแรง30%

ขนาด 4" สําหรับทอระบายน้ํา

3 เหล็กยึดทอ 1.00            เหมา 1,171.80         1,171.80          351.54       351.54          1,523.34            คาวัสด2ุ0%คาแรง30%

4 ทดสอบ ทําความสะอาด ทําสีสญัลักษณทอ 1.00            เหมา 585.90           585.90            175.77       175.77          761.67               คาวัสด1ุ0%คาแรง30%

5 ทอพีอี ชนิดความหนาแนนสูงPE 100 7.00            เมตร 446.60           3,126.20          250.00       1,750.00        4,876.20            

PN 10 (SDR 17) TIS. 982-2556

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 160 mm 

6 ถังบําบัดปฏิกูลแบบเกรอะและกรอง 1.00            ถัง 58,100.00       58,100.00        17,430.00   17,430.00      75,530.00           คาแรง30%
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ลําดับท่ี 9 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เมื่อวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน
ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย

ราคาวัสดุสิ่งของ

เดือน  กันยายน

คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ
คาแรงงาน

ชนิดไรอากาศปริมาตรโดยประมาณ 7,000 ลิตร

รูปทรงแคปซูล พรอมอุปกรณครบชุด (ใชกับสุขาสาธารณะ)

รวมงานระบบบําบัดน้ําเสียและน้ําปฎิกูล 94,836.89                                                 

งานตูไฟฟาควบคุมระบบสุขาภิบาล

งานตูไฟฟาควบคุมปมระบบสูบจายน้ําประปา

1 เบเกอร 3P 40A 2.00            ชุด 950.00           1,900.00          -            -               1,900.00            

2 เบเกอร 3P 20A 10.00          ชุด 583.00           5,830.00          -            -               5,830.00            

3 แมคเนติก MSO-T20 9A 4Hp.3P4W DOL 4.00 ชุด 860.00           3,440.00          -           -               3,440.00            

4 แมคเนติก MSO-T25 15A 7.5Hp.3P4W DOL 4.00            ชุด 1,400.00         5,600.00          -            -               5,600.00            

5 สวิทซกด หัวเรียบ 22 mm. 10.00          ตัว 94.00             940.00            -            -               940.00               

6 ไพล็อตแลมป LED22mm.XB7-EVxxMP 16.00          ตัว 25.88             414.08            -            -               414.08               

7 เฟสโปรเทคช่ันรีเลย OP4 4.00            ชุด 1,261.00         5,044.00          -            -               5,044.00            

8 Cicuit 1P 6A ABB 12.00 ชุด 100.00           1,200.00          -            -               1,200.00            

9 สวิทซกด ลูกศร 22 mm. XB5-AD33 (ZB5-AZ103+ZB5-AD4) 8.00 ตัว 126.17           1,009.36          -            -               1,009.36            

10 Latch Relay G4Q-212S 4.00 ชุด 2,101.00         8,404.00          -           -               8,404.00            

11 ตู Outdoor ขนาดประมาณ 630*750*250 มม.เทอรมินอล ไวรดัล เนมเพลท 2.00 ชุด 1,666.00         3,332.00          -            -               3,332.00            

12 คาประกอบ 1.00 ชุด 11,134.03   11,134.03      11,134.03           คาแรง30%

รวมงานตูไฟฟาควบคุมปมระบบสูบจายน้ําประปา 48,247.47                                                 

งานระบบดับเพลิง

1 ถังดับเพลิง ABC, 10 lbs Fire Extinguisher 14.00 ชุด 1,450.00         20,300.00        200.00       2,800.00        23,100.00           

2 ตูดับเพลิงแบบเดี่ยว 14.00 ชุด 916.75           12,834.50        275.03       3,850.35        16,684.85           คาแรง30%



 ปร.4 แผนที่   27 /43

ลําดับท่ี 9 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เมื่อวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน
ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย

ราคาวัสดุสิ่งของ

เดือน  กันยายน

คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ
คาแรงงาน

 รวมงานระบบดับเพลิง 39,784.850                                               

ครุภัณฑงานควบคุมระบบสุขาภิบาล

ระบบสูบจายน้ําประปา

1 PACKAGE BOOSTER PUMP SET (ตลาด) 2.00            ชุด 140,000.00     280,000.00      -           -               280,000.00         

SPEC : CAP.2 x 160 LPM. ,TDH. 30 M.

"VENZ" CLOSE COUPLED CENTRIFUGAL PUMP

มอเตอร: 2.2 KW. / 2,900 RPM. / 380 V. / 50 Hz.

ถังเก็บนํ้า 300 ลิตร 1 ชุด

ตูระบบควบคุบ 2x2.2 KW./380V./PER. 1 ชุด

280,000.00                                               

ระบบน้ําทิ้ง

2 ปม Submersible Sewage  : SSP-1 , SSP-2 , SSP-3 ,  SSP-4 4.00            ชุด 32,000.00       128,000.00      -           -               128,000.00         

SPEC : CAP.15M3/HR. ,HEAD. 20 M.

SUBMERSIBLE  PUMP

ระบบอัตโนมัต ิCOUPLING

มอเตอร: 2.2 KW. / 2,900 RPM. / 380 V. / 50 Hz.

128,000.00                                               

3 ระบบควบคุม CONTROLLER FOR DP 1,2,3,4 (2x2.2 KW.) 2.00            ชุด 25,000.00       50,000.00        -           -               50,000.00           

4 ชุดลกูลอยสําหรับควบคุม CONTROLLER 1,2,3,4 (2x2.2 KW.) 8.00            ชุด 1,800.00         14,400.00        -           -               14,400.00           

64,400.00                                                 

รวมครุภัณฑระบบสุขาภิบาล 472,400.00                                               

รวมระบบบําบัดน้ําเสีย/ระบบประปา 2,172,646.64                                             



ปร.4  แผนที่   28/43   

ลําดับท่ี 10 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เมื่อวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

งานประภาคาร

หมวดงานโครงสราง

1 คอนกรคี 20.00          ลบ.ม. 2,177.57         43,551.40        391.00       7,820.00        51,371.40           

2 เหล็กเสรมิ 3,168.66      กก.

- RB6 497.76        กก. 21.90             13,641.40        4.10           2,040.82        15,682.22           

- RB9 622.90        กก. 21.40             13,329.95        4.10           2,553.87        15,883.82           

- DB12 1,024.00      กก. 21.30             21,811.20        3.30           3,379.20        25,190.40           

- DB16 1,024.00      กก. 21.50             22,016.00        3.30           3,379.20        25,395.20           

3 ไมแบบ 154.00        ตร.ม. 481.30           74,120.20        -            -               74,120.20           

- คาแรงไมแบบทั่วไป 50.00          ตร.ม. -                -                 133.00       6,650.00        6,650.00            

- คาแรงไมแบบสูงเกิน 7 เมตร 104.00        ตร.ม. -                -                 180.00       18,720.00      18,720.00           

4 ลวดผูกเหล็ก 31.69          กก. 30.84             977.21            -            -               977.21               

5 ตะปู 4.62            กก. 46.73             215.89            -            -               215.89               

รวมหมวดโครงสราง 234,206.34                                               

หมวดงานสถาปตยกรรม

- งานผนังอาคาร

1 กออิฐมวลเบา 138.00        ตร.ม. 167.41           23,102.58        56.00 7,728.00        30,830.58           

2 ผ.1 -  ฉาบปูนเรียบทั้งสองดาน 264.61        ตร.ม. 51.84             13,717.38        82.00 21,698.02      35,415.40           

3 ผ.2 - ผนังกรุแผนหินชนวน 55.08          ตร.ม. 2,500.00         137,700.00      750.00       41,310.00      179,010.00         

โครงเคราเหล็กกลอง 2"x 2"x3.2 mm (wt=4.5kg/m)@0.3x0.6m. 1,735.02      กก. 26.07             45,231.97        12.00         20,820.24      66,052.21           สําหรับติดตั้งแผนหินชนวน

4 เสาเอ็น คสล. 90.00          ม 157.58           14,182.20        44.00 3,960.00        18,142.20           

5 คานทับหลัง คสล. 70.00          ม. 157.58           11,030.60        44.00 3,080.00        14,110.60           

6 งานฉาบปูนเสาอาคาร 156.00        ตร.ม. 51.84             8,087.04          100.00 15,600.00      23,687.04           

7 งานฉาบปูนคาน คสล. ชั้นบน 185.00        ตร.ม. 51.84             9,590.40          100.00 18,500.00      28,090.40           

เดือน  กันยายน

คาแรงงาน
ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย

ราคาวัสดุสิ่งของ
คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ



ปร.4  แผนที่   29/43   

ลําดับท่ี 10 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เมื่อวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

เดือน  กันยายน

คาแรงงาน
ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย

ราคาวัสดุสิ่งของ
คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

8 บัวปูนปน

- บัวปูนปนโคง 1 แบบ 5 ชั้น ยาว 12 เมตร ชั้นลาง 12.00          ม 1,000.00         12,000.00        0.00 -               12,000.00           

- บัวปูนปนโคง 2 แบบ 5 ชั้น ยาว 12 เมตร ชั้นลาง 12.00          ม 1,200.00         14,400.00        0.00 -               14,400.00           

- บัวปูนปนโคง 1 แบบ 2 ชั้น ยาว 12 เมตร ชั้นบน 7.00            ม 2,000.00         14,000.00        0.00 -               14,000.00           

- บัวปูนปนโคง 1 แบบ 2 ชั้น ยาว 12 เมตร ชั้นบน 7.00            ม 2,500.00         17,500.00        0.00 -               17,500.00           

- บัวปูนปนปดบนหลังคา ชั้น 1 ชิ้น ชั้นบน 1.00            ชุด 3,000.00         3,000.00          0.00 -               3,000.00            

9 ขอบผนังช้ันบนรอบนอกกรุแผนหินชนวน (ขนาด30x60ม.เปน70แผน) 12.60          ตร.ม. 2,500.00         31,500.00        750.00       9,450.00        40,950.00           

รวมงานผนังอาคาร 497,188.43                                               

- งานราวกันตกและบันได

1 สแตนเลสกลม 2" 2mm 4.00            ทอน 1,335.15         5,340.60          400.55       1,602.18        6,942.78            คาแรง30%

2 สแตนเลสกลม 11/2" 2mm 5.00            ทอน 981.18           4,905.90          294.35       1,471.77        6,377.67            คาแรง30%

3 แผนเพลทเหล็ก 6"x6" หนา 6mm 12แผน 12.72          กก. 23.23             295.43            6.97 88.63            384.06               

4 นอต J Bolt ขนาด 12 มม. 64.00          ตัว 79.00             5,056.00          23.70 1,516.80        6,572.80            

5 อุปกรณเบ็ดเตล็ด 1.00        ชุด 1,559.79         1,559.79      467.94       467.94          2,027.73            วัสด1ุ0%คาแรง30% 

งานราวกันตก

6 เหล็กแสตนเลสกลม Dia 2"หนา 2.0 มม. 14.00          ทอน 1,335.15         18,692.10        400.55       5,607.63        24,299.73           คาแรง 30 %

7 เหล็กแสตนเลสกลม Dia 1 1/2"หนา 2.0 มม. 25.00          ทอน 981.18           24,529.50        294.35       7,358.85        31,888.35           คาแรง 30 %

8 แผนเพลทเหล็ก 6"x6" หนา 6mm 12แผน 12.72          กก. 23.23             295.43            6.97 88.63            384.06               

9 นอต J Bolt ขนาด 12 มม. 64.00          ตัว 79.00             5,056.00          23.70 1,516.80        6,572.80            

10 อุปกรณเบ็ดเตล็ด 1.00        ชุด 4,857.30         4,857.30      1,457.19     1,457.19        6,314.49            วัสด1ุ0%คาแรง30% 

รวมงานราวกันตกและบันได 91,764.47                                                 



ปร.4  แผนที่   30/43   

ลําดับท่ี 10 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เมื่อวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

เดือน  กันยายน

คาแรงงาน
ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย

ราคาวัสดุสิ่งของ
คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

- งานปูวัสดุผิวพื้น

1 พื้น คสล ผิดขัดมันเรียบ สีธรรมชาติ 15.76          ตร.ม. 120.01           1,891.36          40.00 630.40          2,521.76            

2 พื้น คสล ผิวกรหุินชนวน(ขนาด30x60ม.คิดเปน69แผน) 12.42          ตร.ม. 2,500.00         31,050.00        750.00       9,315.00        40,365.00           คาแรง30%

3 อุปกรณเบ็ดเตล็ด 1.00        ชุด 3,294.14         3,294.14      988.24       988.24          4,282.38            วัสด1ุ0%คาแรง30% 

รวมงานปูวัสดุผิวพื้น 47,169.13                                                 

- งานฝาเพดาน

1 C1-ฝาทองพื้น คสล.ฉาบผิวเรียบ 28.84          ตร.ม. 51.84             1,495.07          -               1,495.07            

คาแรง-ฝาทองพื้น คสล. 28.84          ตร.ม. -                -                 106.00 3,057.04        3,057.04            

2 ทาสีน้ําพลาสติก ภายนอก 28.84          ตร.ม. 56.73             1,636.09          31.00 894.04          2,530.13            

รวมงานฝาเพดาน 7,082.24                                                   

- งานประตู-หนาตาง

1 ป1- ประตูกรอบบาน สแตนเลส 2"x2" 1.00            ชุด 26,000.00       26,000.00        7,800.00     7,800.00        33,800.00           

- วงกบสแตนเลส2"x2" 1.00            ชุด -                -                 

- ติดตั้งหูชางสําหรับคลองกุญแจลอคบาน

2 ป2 - ประตูอลูมิเนียม บานเปดเดี่ยว 11/2"x2" ลูกฟกกระจกเขียวตัดแสง 1.00            ชุด 4,701.60         4,701.60          1,410.48 1,410.48        6,112.08            

8 มม. อุปกรณมือจับ กุญแจล็อคบานครบชุด

3 น1 - หนาตางบาน fixed 6.00            ชุด 2,660.00         15,960.00        798.00 4,788.00        20,748.00           

รวมงานประตู-หนาตาง 60,660.08                                                 

- งานทาสี



ปร.4  แผนที่   31/43   

ลําดับท่ี 10 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เมื่อวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

เดือน  กันยายน

คาแรงงาน
ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย

ราคาวัสดุสิ่งของ
คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

1 สีพลาสติก (ผนังภายใน) 21.00          ตร.ม. 52.32             1,098.72          30.00 630.00          1,728.72            

2 สีพลาสติก (ผนังภายนอก) 40.00          ตร.ม. 56.73             2,269.20          34.00 1,360.00        3,629.20            

รวมงานทาสี 5,357.92                                                   

- งานระบบสายลอฟา

1 ระบบสายลอฟา 1.00            ชุด 53,012.85       53,012.85        -            -               53,012.85           

รวมงานระบบสายลอฟา 53,012.85                                                 

รวมงานประภาคาร 996,441.47                                               



 ปร.4 แผนที่   32 /43   

ลําดับท่ี 14 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เมื่อวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

A งานทางเทารอบประภาคาร

งานโครงสราง

1 คอนกรตี 14.40          ลบ.ม. 2,177.57         31,357.01        391.00       5,630.40        36,987.41           

2 เหล็ก RB 9 มม. 187.20        กก. 21.40             4,006.08          12.00         2,246.40        6,252.48            

3 ไมแบบ 50% 7.74            ตร.ม. 481.30           3,724.11          -            -               3,724.11            

4 คาแรงไมแบบทั่วไป 7.74            ตร.ม. -                -                 115.00       889.82          889.82               

5 ลวดผูกเหล็ก 18.72          กก. 30.81             576.76            -            -               576.76               

6 ตะปู 3.10            กก. 46.73             144.63            -            -               144.63               

รวมหมวดงานโครงสราง 48,575.21                                                 

งานพื้นตกแตง

1 พื้นผิวกรวดลางสีเทาดํา 33.57          ตร.ม. 280.00           9,399.60          158.00       5,304.06        14,703.66           

2 พื้นผิวกรวดลางสีทอง 35.37          ตร.ม. 280.00           9,903.60          158.00       5,588.46        15,492.06           

3 เสนสแตนเลส 1x1 ซม. 92              เมตร 450.00 41,400.00        135.00       12,420.00      53,820.00           สวนโคงตามแบบ

4 อุปกรณเบ็ดเตล็ด 1.00        ชุด 6,070.32         6,070.32      1,821.10     1,821.10        7,891.42            วัสด1ุ0%คาแรง30% 

5 คันหิน 20x35x100 ซม. 20              เมตร 269.70 5,394.00          80.91         1,618.20        7,012.20            คาแรง30%

รวมงานพื้นตกแตง 98,919.34                                                 

รวมหมวดงานทางเทารอบประภาคาร 147,494.55                                               

ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย
ราคาวัสดุสิ่งของ

คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

เดือน  กันยายน

คาแรงงาน



 ปร.4 แผนที่   33 /43   

ลําดับที่ 11 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานท่ีกอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เมื่อวันท่ี พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

หมวดงานปายทางเขาโครงการ

A งานโครงสรางฐานรากปายโครงการ

1 เสาเข็มส่ีเหล่ียมตัน 0.35x0.35 m น้ําหนักบรรทุกปลอดภัย 55 ตัน 4.00            ตน 6,805.50 27,222.00         -             -                27,222.00           

2 คาตอกเสาเข็ม 4.00        ตน -                 -                  2,550.00     10,200.00       10,200.00           

3 คาสกัดหัวเสาเข็ม 4.00            ตน -                 -                  330.00        1,320.00         1,650.00             

4 คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค 4.29            ลบ.ม. 2,177.57     9,341.78          391.00        1,677.39         11,019.17           

5 เหล็กเสริม 460.12         กก.

- DB 12 mm 18.18 กก. 21.31         387.44             3.30           60.00             447.44               เผ่ืองอเหล็ก 9%

- DB 20 mm 441.94         กก. 21.42             9,466.42          2.90           1,281.63         10,748.05           เผ่ืองอเหล็ก 13%

6 ไมแบบ 10.00           ตรม. 481.30        4,813.00          -             -                4,813.00             

7 คาแรงไมแบบ 10.00           ตรม. -                 -                  133.00        1,330.00         1,330.00             

8 ตะปู 2.50            กก. 46.73         116.83             -             -                116.83               

9 ลวดผูกเหล็ก 8.28            กก. 30.84         255.42             -             -                255.42               

รวมงานงานโครงสรางฐานรากปายโครงการ 67,801.91                                                   

B งานโครงเหล็กรูปพรรณและผนังตกแตงปาย

1 เสาโครงสราง PIPE กลม12นิ้วหนา6mm ตั้งคูถักดวยเหล็กนอนและเหล็กทะแยงPIPE 1                 ชดุ 190,000.00 190,000.00       190,000.00          

กลม4นิ้วหนา 3.2mm เช่ือมโดยรอบทาสีกันสนิมและสีน้ํามัน เสาสูง 13.00 และ 8.50 ม. -                  -                    

2 โครงสรางปาย เหล็กนอน เหล็กตั้ง เหล็กทะแยง PIPEกลม 4นิ้วหนา3.2mm เช่ือมโดยรอบ 1                 ชดุ 120,000.00 120,000.00       120,000.00          

ทาสีกันสนิมและสีจริง ขนาด ยาว 12.00 ม. สงู2.00 ม. หนา 1.00 ม. -                  -                    

3 พื้นผนังปายโครงเหล็กกลองจัตุรัส1 1/2" นูน10cm กรุแผงอลูมิเนียมลายไมซีไลน2หนา 1                 ชดุ 140,000.00 140,000.00       140,000.00          

ขอบเมมัลชีทสีขาวขนาดยาว 12.40 ม. สงูขางขวา2.50 ม.ขางซาย 2.00 ม.หนา1.20 ม. -                  -                    

4 อักษรปายวัสดุพลาสวูดเกรดแข็งหนา1นิ้วไดคทัทําสขีาว 1                 ชดุ 78,000.00 78,000.00         78,000.00           

"สะพานปลา อางศิลา จ.ชลบุรี" สงู 0.80 ม. -                  -                    

5 "ขอบพระคุณท่ีมาเยือน ขอใหเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ" สงู 0.40 ม. 1                 ชดุ 23,000.00 23,000.00         23,000.00           

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
ราคาวัสดุสิ่งของ

คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

เดือน  กันยายน

คาแรงงาน



 ปร.4 แผนที่   34 /43   

ลําดับที่ 11 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานท่ีกอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เมื่อวันท่ี พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน
ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

ราคาวัสดุสิ่งของ
คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

เดือน  กันยายน

คาแรงงาน

ชดุลวดสลิงสเตนเลสขนาด8mm พรอมกิ๊บล็อคและอุปกรณ

รวมหมวดงานโครงเหล็กรูปพรรณและผนังตกแตงปาย 551,000.00                                                 

รวมหมวดงานปายทางเขาโครงการ 618,801.91                                                 



ปร.4  แผนที่   35/43   

ลําดับท่ี 12 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เมื่อวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

- หมวดงานกันสาด โรงคลุม 1, 5, 4 และ 8

A หมวดงานอาคารตลาดโรงคลุม (กันสาด)

1 เสาเหล็ก Dia 8" x 6 mm สีขาว 186.85กก 2,740.47  กก. 25.44         69,717.66    12.00         32,885.69      102,603.35         

2 เสาเหล็ก Dia 4" x 6 mm สีขาว52.69กก 231.84     กก. 24.36         5,647.52      12.00         2,782.03        8,429.56            

3 เหล็กยึดโยง Dia 11/2" สีขาว 15.8กก 258.61     กก. 24.36         6,299.74      12.00         3,103.32        9,403.06            

4 Plate เหล็ก 0.30x0.30x9 mm 40 แผน 254.34     กก. 18.00             4,578.12      12.00         3,052.08        7,630.20            

5 นอต J Bolt ขนาด 25 มม. 32.00      ตัว 41.00         1,312.00      -            -               1,312.00            

6 เหล็กหลังคา Metal sheet หนา0.45มม. 207.00     ตรม. 197.20       40,820.40    70.00         14,490.00      55,310.40           

7 ฉนวนกันความรอน 5 มม. ฟอยล 1ดาน 207.00     ตรม. 147.00       30,429.00    44.10         9,128.70        39,557.70           คาแรง 30%

8 แผนปดครอบ

- กวาง 450 มม. 21.00      เมตร 210.00       4,410.00      50.00         1,050.00        5,460.00            

รวมหมวดกันสาด 229,706.26                                               

B หมวดงานทาสี

1 ทาสีกันสนิม 45.00      ตร.ม 35.81         1,611.45      35.00         1,575.00        3,186.45            

2 ทาสีน้ํามัน 45.00      ตร.ม 47.31         2,128.95      38.00         1,710.00        3,838.95            

3 ทาสีน้ําพลาสติก 30.00      ตร.ม 56.73         1,701.90      34.00         1,020.00        2,721.90            

รวมหมวดงานทาสี 9,747.30                                                   

รวมหมวดงานอาคารตลาดโรงคลุม (กันสาด) 239,453.56                                               

ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย
ราคาวัสดุสิ่งของ

คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

เดือน  กันยายน

คาแรงงาน



ปร.4  แผนที่   36/43   

ลําดับท่ี 13 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เมื่อวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

งานตกแตงสํานักงาน

สวนที่ยังไมไดดําเนินการ อาคารสํานักงาน

A งานพื้นและผิวพื้นสํานักงาน

1 F1 กระเบื้องแกรนิตโต 60 x 60 cm. สีขาว ผิวมัน 95.00        ตร.ม. 248.80           23,636.00        222.00       21,090.00      44,726.00           

2 F2 กระเบื้องเซรามิค 60 x 60 cm. สีเทา ผิวหยาบ 24.00        ตร.ม. 1,053.00         25,272.00        174.00       4,176.00        29,448.00           

3 F3 พื้น คสล. ปูกระเบื้องยางลายไม 20 x 120 cm. 45.00        ตร.ม. 371.00           16,695.00        100.00       4,500.00        21,195.00           

4 ปูนทรายปรับระดับ + กาวยาวแนว 152.00      ตร.ม. 119.01           18,089.52        35.70         5,426.86        23,516.38           คาแรง30%

รวมราคางานพื้นและผิวพื้นสํานักงาน 118,885.38                                               

B งานผนังและผิวผนังสํานักงาน

1 ผนังกออิฐมอญครึ่งแผน 80.00        ตร.ม. 364.23           29,138.40        89.00 7,120.00        7,484.23            

2 งานผนังฉาบปูนเรียบ ภายใน 250.00      ตร.ม. 51.84             12,960.00        115.00 28,750.00      41,710.00           

3 P3 ผนังกรุกระเบื้อง ขนาด 60 x 60 cm. ผิวมัน (ภายในหองน้ํา) 56.00        ตร.ม. 248.80           13,932.80        222.00       12,432.00      26,364.80           

4 เสาเอ็น คสล. 56.00        ม. 157.58           8,824.48          44.00         2,464.00        11,288.48           

5 คานทับหลัง คสล. 75.00        ม. 157.58           11,818.50        44.00         3,300.00        15,118.50           

6 งานจับเซี้ยม 152.00      ม. 51.84 7,879.68          115.00 17,480.00      25,359.68           

7 ปูนทรายปรับระดับ + กาวยาวแนว 58.00        ตร.ม. 119.01           6,902.58          35.70         2,070.77        8,973.35            คาแรง30%

8 บัวปูนปน 38.00        ม. 133.00           5,054.00          39.90         1,516.20        6,570.20            คาแรง30%

รวมราคางานผนังและผิวผนังสํานักงาน 142,869                                                   

C งานฝาเพดาน

1 C1-ฝาเพดานยิปซั่มบอรด หนา 9 มม. โครงเคราโลหะ ฉาบเรยีบทาสี 125.00         ตร.ม. 252.57           31,571.25        52.00 6,500.00        38,071.25           

2 C2-ฝาเพดานยิปซั่มบอรด หนา 9 มม.ชนิดกันชื้น โครงเครา 12.00          ตร.ม. 277.04           3,324.48          52.00 624.00          3,948.48            

โลหะ ฉาบเรียบ ทาสี

ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย
ราคาวัสดุสิ่งของ

คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

เดือน  กันยายน

คาแรงงาน



ปร.4  แผนที่   37/43   

ลําดับท่ี 13 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เมื่อวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน
ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย

ราคาวัสดุสิ่งของ
คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

เดือน  กันยายน

คาแรงงาน

รวมราคางานฝาเพดาน 42,019.73                                                 

D งานทาสี

1 สีพลาสติก (ผนังภายใน) 21.00        ตร.ม. 52.32             1,098.72          34.00 714.00          1,812.72            

2 สีพลาสติก (ผนังภายนอก) 60.00        ตร.ม. 56.73             3,403.80          34.00 2,040.00        5,443.80            

3 สีพลาสติกทาฝาเพดาน (ภายใน) 34.00        ตร.ม. 52.32             1,778.88          34.00 1,156.00        2,934.88            

4 สีพลาสติกทาฝาเพดาน (ภายนอก) 102.00      ตร.ม. 56.73             5,786.46          34.00 3,468.00        9,254.46            

รวมราคางานทาสี 19,445.86                                                 

E งานประตู - หนาตาง

1 D2 - ประตูอลูมิเนียมบานเปดคู ขนาด 1.70 x 2.05 m. 1.00          ชุด 12,090.00       12,090.00        100.00       100.00          12,190.00           

2 D4 - ประตู UPVC บานเปดเด่ียว ขนาด 0.70 x 2.00 m. 2.00          ชุด 1,450.00         2,900.00          100.00       200.00          3,100.00            

3 D5 - ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 1.80 x 2.05 m. 1.00          ชุด 7,490.00         7,490.00          100.00       100.00          7,590.00            

4 D6 - ชุดประตูอลมูิเนียมบานเล่ือน ขนาด 2.00 x 2.05 m. 1.00          ชุด 6,520.00         6,520.00          100.00       100.00          6,620.00            

พรอมกระจกติดตาย (2.80+1.80) x 2.05 m.

รวมราคางานประตู-หนาตาง 29,500.00                                                 

F งานสุขภัณฑ และอุปกรณประกอบ

1 โถสุขภัณฑแบบนั่งราบ พรอมอุปกรณครบชุด 2.00          ชุด 5,224.00         10,448.00        450.00 900.00          11,348.00           

2 สายฉีดชําระ 2.00          ชุด 242.00           484.00            70.00 140.00          624.00               

3 อางลางหนาแบบฝงเคานเตอร พรอมอุปกรณครบชุด 2.00          ชุด 4,606.00         9,212.00          450.00 900.00          10,112.00           

4 โถปสสาวะชาย พรอมอุปกรณครบชุด 2.00          ชุด 1,467.00         2,934.00          450.00 900.00          3,834.00            

5 ฟลัชวาลว โถปสสาวะชาย พรอมอุปกรณครบชุด 2.00          ชุด 299.00           598.00            -            -               598.00               



ปร.4  แผนที่   38/43   

ลําดับท่ี 13 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เมื่อวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน
ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย

ราคาวัสดุสิ่งของ
คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

เดือน  กันยายน

คาแรงงาน

6 กอกเต้ียติดผนัง 2.00          ชุด 710.00           1,420.00          25.00 50.00            1,470.00            

7 รูระบายน้ําทิ้ง (Floor Drain) 2.00          ชุด 460.00           920.00            75.00 150.00          1,070.00            

8 กระจกเงา 2.00          ชุด 8,500.00         17,000.00        2,550.00     5,100.00        22,100.00           คาแรง 30 %

9 ผนังหองนํ้าสําเร็จรูป พรอมอุปกรณ 2.00          ชุด 12,200.00       24,400.00        850.00 1,700.00        26,100.00           

10 เคานเตอร คสล. ผิวกรุหินแกรนิต (อางลางหนาหองน้ํา) 1.80          ม.

 -คอนกรตี 0.50            ลบ.ม. 2,177.57         1,088.79          391.00 195.50          1,284.29            

 -เหล็ก RB 9 มม. 10.00          กก. 21.37             213.70            4.10 41.00            254.70               

 -ไมแบบ 2.04            ตร.ม. 481.30 981.85            133.00       271.32          1,253.17            

 -บุแกนิตสีดาํ (สุขา) รวมคาเจาะอาง เจียรขอบอาง 2.04            ตร.ม. 2,800.00         5,712.00          1,666.00 3,398.64        9,110.64            

 -บุกระเบื้องเซรามิค 2.04            ตร.ม. 542.00           1,105.68          181.00 369.24          1,474.92            

 -คาเซาะรองหยดนํ้าและอุปกรณเบ็ดเตล็ด เชน คิ้ว PVC กาวปูกระเบ้ือง สายไฟ 1.00            เหมา 110.57           110.57            33.17         33.17            143.74               วัสดุ 10 % คาแรง 20 %

11 เคานเตอร คสล. ผิวกรุหินแกรนิต (อางลางจานหอง Pantry) 1.80          ม.

 -คอนกรตี 0.50            ลบ.ม. 2,177.57         1,088.79          391.00 195.50          1,284.29            

 -เหล็ก RB 9 มม. 10.00          กก. 21.37             213.70            4.10 41.00            254.70               

 -ไมแบบ 2.04            ตร.ม. 481.30 981.85            133.00       271.32          1,253.17            

 -บุแกนิตสีดาํ (สุขา) รวมคาเจาะอาง เจียรขอบอาง 2.04            ตร.ม. 481.30           981.85            1,666.00 3,398.64        4,380.49            

 -บุกระเบื้องเซรามิค 2.04            ตร.ม. 542.00           1,105.68          181.00       369.24          1,474.92            

 -คาเซาะรองหยดนํ้าและอุปกรณเบ็ดเตล็ด เชน คิ้ว PVC กาวปูกระเบ้ือง สายไฟ 1.00            เหมา 98.19             98.19              29.46         29.46            127.64               วัสดุ 10 % คาแรง 20 %

12 อางลางจานหอง Pantry พรอมอุปกรณครบชุด 1.00            ชุด 1,990.00         1,990.00          300.00       300.00          2,290.00            

รวมราคางานสุขภัณฑ และอปุกรณประกอบ 101,842.67                                               

G งานบันไดไมตกแตง ขึ้นช้ัน 2

1 บันไดโครงสรางเหล็ก ราวมือจับไมแดง + ลูกนอนโครงสรางเหล็ก 1.00            ชุด

ปูดวยไมแดง หนา 1 1/2"

 - เหล็กตัวซี กวาง 8" 116.58        กก 20.09             2,342.09          12.00         1,398.96        3,741.05            



ปร.4  แผนที่   39/43   

ลําดับท่ี 13 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เมื่อวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน
ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย

ราคาวัสดุสิ่งของ
คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

เดือน  กันยายน

คาแรงงาน

 - ไมแดง 1"x10' เคลือบเคมเกจชนิดใส 6.45            ลบ.ฟ 1,028.84         6,636.02          125.00       806.25          7,442.27            

 - เพลทเพล็ก 4 หนา 1 ซม. 120.89        กก 17.23             2,082.93          -            -               2,082.93            

 -เหล็กฉาก 11/2"x11/2"x4 mm. 37.27          กก 23.20             864.79            12.00         447.24          1,312.03            

รวมราคางานบันไดไมตกแตง ขึ้นชั้น 2 14,578.29

รวมราคางานตกแตงสํานักงาน 469,141.16                                               



 ปร.4 แผนที่   40 /43   

ลําดับท่ี 14 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เมื่อวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

A งานหลังคาคลุมทางเดิน

งานราวสแตนเลส, บันไดและทางลาด

งานโครงสราง

1 คอนกรตี 48.00          ลบ.ม. 2,177.57         104,523.36      391.00       18,768.00      123,291.36         

2 เหล็ก RB 9 มม. 1,200.00      กก. 21.38             25,656.00        12.00         14,400.00      40,056.00           

3 ไมแบบ 50% 24.80          ตร.ม. 481.30           11,936.24        -            -               11,936.24           

4 คาแรงไมแบบทั่วไป 49.60          ตร.ม. -                -                 115.00       5,704.00        5,704.00            

5 ลวดผูกเหล็ก 120.00        กก. 30.84             3,700.80          -            -               3,700.80            

6 ตะปู 19.84          กก. 46.73             927.12            -            -               927.12               

7 แตงหนาปูนเสา 28.08          ตร.ม. 51.84             1,455.67          100.00       2,808.00        4,263.67            

รวมหมวดงานโครงสราง 189,879.19                                               

โครงเหล็กหลังคาทางเดิน

1 PIPE - 200 x 6 mm. (31.142 Kg./m) 4,282.000    กก. 25.44 108,934.08      12.00         51,384.00      160,318.08         

2 PIPE - 114.30 x 3.2 mm. (8.78 Kg./m.) 428.00        กก. 24.36         10,426.08        12.00         5,136.00        15,562.08           

3 PIPE - 48.6 x 2.3 mm. (2.63 Kg./m.) 118.35        กก. 24.36             2,883.01          12.00         1,420.20        4,303.21            

4 PIPE - 25 x 2.3 mm. (1.80 Kg./m.) 1,114.56 กก. 24.36         27,150.68        12.00         13,374.72      40,525.40           

5 PIPE - 50 x 3.2 mm. (4.53 Kg./m.) 1,020.00      กก. 24.36             24,847.20        12.00         12,240.00      37,087.20           

6 SUPPORT PLATE 150x150x12 mm. 50แผน 105.98        กก. 144.00           15,260.40        12.00         1,271.70        16,532.10           

7 PLATE 150x150x12 mm.. 100แผน 228.91        กก. 144.00           32,962.46        12.00         2,746.87        35,709.34           

8 Bolt M16 200.00        ชุด 105.00           21,000.00        31.50         6,300.00        27,300.00           คาแรง30%

9 คาวัสดุประกอบ 1.00            เหมา 3,584.55         3,584.55          3,584.55            วัสด1ุ0%

รวมงานโครงหลังคาทางเดิน 340,921.95                                               

ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย
ราคาวัสดุสิ่งของ

คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

เดือน  สิงหาคม

คาแรงงาน



 ปร.4 แผนที่   41 /43   

ลําดับท่ี 14 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศิลา(เดิมและสวนเพิ่มเติม)

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เมื่อวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน
ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย

ราคาวัสดุสิ่งของ
คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

เดือน  สิงหาคม

คาแรงงาน

หลังคาคลุมทางเดิน

1 งานหลังคาMetal sheet สีขาว หนา 0.5 mm 180.00        ตร.ม. 197.20           35,496.00        80.00         14,400.00      49,896.00           

2 ครอบปดกันนํ้า 120.00        ม 290.00           34,800.00        70.00         8,400.00        43,200.00           

รวมงานหลังคาคลุม 93,096.00                                                 

งานทาสี

1 งานทาสีกันสนิม 190.00        ตร.ม. 35.81             6,803.90          35.00 6,650.00        13,453.90           

2 งานทาสีนํ้ามันทับหนา 190.00        ตร.ม. 47.31             8,988.90          38.00 7,220.00        16,208.90           

รวมงานทาสี 29,662.80                                                 

งานราวสแตนเลส

1 ราวแสตนเลสกันตก ศก. 2 น้ิวหนา 2 มม. 522.45        ม. 183.00           95,608.35        - -               95,608.35           

2 คาวัสดุประกอบ และคาแรงติดตั้ง 1.00            เหมา 9,560.84         9,560.84          2,868.25     2,868.25        12,429.09           วัสด1ุ0%คาแรง30%

รวมงานทาสี 108,037.44                                               

รวมหมวดงานหลังคาคลุมทางเทา 761,597.38                                               



 ปร.4 แผนที่   42 /43   

ลําดับที่ 15 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศลิา

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เมื่อวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

งานเพิ่มโครงสรางคาน, แผนพื้นเหนือบอบําบัดน้ําเสีย 

เพื่อเพิ่มพื้นท่ีใชประโยชน บริเวณบอบําบัดน้ําเสีย

1 คานเหลก็WF-200x200x8x12 มม.   (49.9กก./ม.) 748.50 กก. 22.47 16,818.80         12.00          8,982.00         25,800.80

2 คานเหลก็WF-400x200x8x13 มม.   (66กก./ม.) 2,772.00 กก. 24.60 68,191.20         12.00          33,264.00       101,455.20

3 Plate เหล็ก 0.40x0.4 ม. หนา 9 มม. 2แผน 22.61 กก. 18.00          406.94             12.00          271.30           678.24

3 Plate เหล็ก 0.40x0.6 ม. หนา 9 มม. 6แผน 101.74 กก. 18.00          1,831.25          12.00          1,220.83         3,052.08

4 Stiffness Plate 0.10x0.10 m หนา 9 มม. 12 แผน 11.30 กก. 18.00          203.47             12.00          135.65           339.12

5 Stiffness Plate 0.10x0.20 m หนา 9 มม. 18 แผน 31.09 กก. 18.00          559.55             12.00          373.03           932.58

6 Chemical Bolt ขนาด 16 มม. with nut & washer พรอมสลักเกลียว  58.00 ชุด 64.87 3,762.29          19.46          1,128.69         4,890.97

7 แผนพ้ืน Hollow core slab หนา 0.10 ม. 125.00      ตรม. 500.00        62,500.00         55.00          6,875.00         69,375.00

(รับน้ําหนักบรรทุก > 1000 กก/ตร.ม) -                  -                0.00

8 เหล็กเสริม wire mesh 5 mm @0.20 125.00   ตรม. 71.96          8,995.00          5.00            625.00           9,620.00

9 เหล็กเสริม shear key DB 25 161.700    กก. 21.03 3,400.03          3.30            533.61           3,933.64

10 คอนกรีต -                  -                

คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค 18.75        ลบ.ม. 2,177.57      40,829.44         391.00        7,331.25         48,160.69

11  - RB 9 mm เสริมรอยตอแผนพื้นฯ 149.70      กก. 21.38          3,200.59          4.10            613.77           3,814.36

12 ไมแบบ 7.50          ตรม. 481.30        3,609.75          -             -                3,609.75

- คาแรงไมแบบ 7.50          ตรม. -             -                  133.00        997.50           997.50

13 ตะปู 1.88          กก. 46.73          87.62               -             -                87.62

14 แตงหนาปูนขัดหยาบ 125.00      ตรม. 120.00        15,000.00         30.00          3,750.00         18,750.00

คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

เดือน  กันยายน

คาแรงงาน
ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

ราคาวัสดุสิ่งของ



 ปร.4 แผนที่   43 /43   

ลําดับที่ 15 รายการประมาณราคาคากอสราง  โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือและตลาดประมงอางศลิา

สถานที่กอสราง  ทาเทียบเรือประมงอางศิลา  ต.อางศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝาย/งาน สํานัก/กอง กรม

ประมาณการโดย  เมื่อวันที่ พ.ศ. 2563

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน
คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

เดือน  กันยายน

คาแรงงาน
ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

ราคาวัสดุสิ่งของ

15 ทาสีกันสนิมทาเหล็กรูปพรรณ 77.76     ตร.ม 61.00       4,743.36       35.00          2,721.60         7,464.96             1แกลอนใช 30ตรม./1ตรม.=1830/30บาท1เที่ยว

16 ทาสีเหล็กรูปพรรณ 77.76     ตร.ม 73.20       5,692.03       38.00          2,954.88         8,646.91             1แกลอนใช 25ตรม./1ตรม.=1110/30บาท1เที่ยว

หมวดงานเพิ่มโครงสรางคาน, แผนพื้นเหนือบอบําบัดน้ําเสีย 311,609.42                                              
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