
ประกาศองคการสะพานปลา

เร่ือง ประกวดราคาจางกอสรางโครงการปรับปรุงพื้นโรงคลุมคัดเลือกสัตวนํ้า งานระบบนํ้าสะอาด และงาน

ปรับปรุงหองประชุมสะพานปลาสมุทรสาคร ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

                 องคการสะพานปลา มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางโครงการปรับปรุงพื้นโรงคลุมคัดเลือก

สัตวน้ํา งานระบบน้ําสะอาด และงานปรับปรุงหองประชุมสะพานปลาสมุทรสาคร ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

(e-bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๑๕,๑๙๘,๓๗๑.๖๘ บาท (สิบหาลาน

หน่ึงแสนเกาหมื่นแปดพันสามรอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสิบแปดสตางค)

                 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 ๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดลานหาแสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของ

รัฐ 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 ตามระยะวลาดําเนินการกอสรางที่

กําหนดไว ตองประกอบดวยแผนการใชเคร่ืองจักรและแผนแสดงจํานวนคน พรอมบัญชีจํานวนเครื่องจักรที่มาปฏิบัติ

งานกอสรางโครงการฯ ซึ่งผูประสงคจะเสนอราคาตองแสดงไดวาจะทําใหงานกอสรางแลวเสร็จตามระยะเวลางาน

กอสรางที่กําหนดไว

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

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

                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๘,๐๐๐.๐๐ บาท ผานทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันท่ี ........................ 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 ........................

การจางกอสรางโครงการปรับปรุงพ้ืนโรงคลุมคัดเลือกสัตวนํ้า งานระบบนํ้าสะอาด และงานปรับปรุงหองประชุม

สะพานปลาสมุทรสาคร

ตามประกาศ องคการสะพานปลา

ลงวันที่         กันยายน ๒๕๖๓

                  องคการสะพานปลา ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "องคการ" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสราง

โครงการปรับปรุงพ้ืนโรงคลุมคัดเลือกสัตวนํ้า งานระบบนํ้าสะอาด และงานปรับปรุงหองประชุมสะพานปลา

สมุทรสาคร ณ สะพานปลาสมุทรสาคร เลขท่ี ๑๐๒๔ ถนนวิเชียรโชฎก ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด

สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้

                 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

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
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ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

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 ๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดลานหาแสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับ

หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนทีอ่งคการเชื่อถือ

                                   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 ตามระยะวลาดําเนินการ

กอสรางที่กําหนดไว ตองประกอบดวยแผนการใชเครื่องจักรและแผนแสดงจํานวนคน พรอมบัญชีจํานวนเครื่องจักร

ท่ีมาปฏิบัติงานกอสรางโครงการฯ ซึ่งผูประสงคจะเสนอราคาตองแสดงไดวาจะทําใหงานกอสรางแลวเสร็จตามระยะ

เวลางานกอสรางที่กําหนดไว

                 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 ตามระยะวลาดําเนินการกอสรางที่

กําหนดไว ตองประกอบดวยแผนการใชเคร่ืองจักรและแผนแสดงจํานวนคน พรอมบัญชีจํานวนเครื่องจักรที่มาปฏิบัติ



งานกอสรางโครงการฯ

 ผูยื่นขอเสนอจะตองแสดงไดวาจะทําใหงานกอสรางแลวเสร็จตามระยะเวลางานกอสรางที่กําหนดไว

                                   (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 ๑๘๐ 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 ๗๖๐,๖๗๕.๐๐ บาท (เจ็ดแสน

หกหมื่นหกรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน)

                          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 ๖ งวด ดังนี้

                          งวดท่ี ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน งานจาง

กอสรางโครงการปรับปรุงพ้ืนโรงคลุมคัดเลือกสัตวนํ้า งานระบบนํ้าสะอาดและงานปรับปรุงหองประชุมสะพานปลา

สมุทรสาคร (ตามท่ีระบุในเอกสารรายละเอียดแบบรูปรายการงานกอสรางฯ) ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน

                          งวดท่ี ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๑ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน งานจาง

กอสรางโครงการปรับปรุงพ้ืนโรงคลุมคัดเลือกสัตวนํ้า งานระบบนํ้าสะอาดและงานปรับปรุงหองประชุมสะพานปลา

สมุทรสาคร (ตามท่ีระบุในเอกสารรายละเอียดแบบรูปรายการงานกอสรางฯ) ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน

                          งวดท่ี ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน งานจาง

กอสรางโครงการปรับปรุงพ้ืนโรงคลุมคัดเลือกสัตวนํ้า งานระบบนํ้าสะอาดและงานปรับปรุงหองประชุมสะพานปลา

สมุทรสาคร (ตามท่ีระบุในเอกสารรายละเอียดแบบรูปรายการงานกอสรางฯ) ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน

                          งวดท่ี ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน งานจาง

กอสรางโครงการปรับปรุงพ้ืนโรงคลุมคัดเลือกสัตวนํ้า งานระบบนํ้าสะอาดและงานปรับปรุงหองประชุมสะพานปลา

สมุทรสาคร (ตามท่ีระบุในเอกสารรายละเอียดแบบรูปรายการงานกอสรางฯ) ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน

                          งวดท่ี ๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๖ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน งานจาง

กอสรางโครงการปรับปรุงพ้ืนโรงคลุมคัดเลือกสัตวนํ้า งานระบบนํ้าสะอาดและงานปรับปรุงหองประชุมสะพานปลา

สมุทรสาคร (ตามท่ีระบุในเอกสารรายละเอียดแบบรูปรายการงานกอสรางฯ) ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน

                          งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมด

(ตามท่ีระบุในเอกสารรายละเอียดแบบรูปรายการงานกอสรางฯ) ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาหรือขอตกลงจาง

เปนหนังสือ รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย

                 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
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รายการประกอบแบบ ปรับปรุงพื้นโรงคลุมสัตว์น้้า งานระบบน้้าสะอาดและงานปรับปรุงห้องประชุม 
ทีส่ะพำนปลำสมุทรสำคร ต.มหำชัย อ.เมืองสมุทรสำคร  จ.สมุทรสำคร          
ฉบับลงวันที่…………เดือน…………….…………….พ.ศ……………….. 
รำยกำรทั้งหมดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน รวม 17 แผ่น 
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………. 
ส่วนที่ 1 รายการทั่วไป 

1.1 องค์กำรสะพำนปลำประสงค์จะพิจำรณำก่อสร้ำง ดังต่อไปนี้ 
     1.1.1 งำนปรับปรุงพื้นโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ ำ 
     1.1.2 งำนระบบผลิตน้ ำสะอำด 
              1.1.3 งำนปรับปรุงห้องประชุม ชั้น ๓ อำคำร ๓ ชั้น 
     1.1.4 งำนปรับปรุงห้องประชุมและส ำนักงำน อำคำร ๒ ชั้น 
     1.1.5 งำนลิฟต์โดยสำร       

1.2. สถำนที่ก่อสร้ำงอยู่ที่ สะพำนปลำสมุทรสำคร ต.มหำชัย อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร                   
1.3. ผู้รับจ้ำงต้องมีแบบและรำยกำรเก็บรักษำอย่ำงเป็นระเบียบ เพ่ือคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงใช้ 

ตรวจงำนได้สะดวก 
1.4. องค์กำรสะพำนปลำเป็นผู้มีสิทธิในแบบและรำยกำรชุดนี้ ผู้รับจ้ำงจะน ำไปใช้ในกำรก่อสร้ำงอ่ืน 

ไม่ได ้
1.5. ผู้รับจ้ำงต้องรับรองว่ำได้ตรวจดูสถำนที่ก่อสร้ำง แผนผัง และรำยละเอียดต่ำง ๆ ดังกล่ำวในข้อ 1.

โดยถี่ถ้วนและเข้ำใจควำมหมำยแจ่มแจ้งแล้ว และในกำรตีควำมหมำยในแบบและรำยกำร ผู้รับจ้ำงต้องอ่ำน
แบบและรำยกำรไปในทำงที่เป็นประโยชน์ต่องำนก่อสร้ำง ห้ำมมิให้อ่ำนแบบและรำยกำรและตีควำมหมำยไป
ในทำงที่จะเจตนำหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติงำนให้งำนก่อสร้ำงนั้น ส ำเร็จเรียบร้อยตำมวิธีกำรก่อสร้ำงที่ถูกต้อง
สมบูรณ์ และสวยงำมเป็นอันขำด 
 1.6. ผู้รับจ้ำงต้องท ำควำมสะอำดสถำนที่ก่อสร้ำงหรือสิ่งกีดขวำงอ่ืนที่บริเวณท่ีดินก่อสร้ำงให้หมด
เสียก่อน แล้วท ำกำรปรับทรำยถมหรือวัสดุที่ก ำหนดตำมรำยกำรในแบบก่อสร้ำง 
 1.7. ในขณะที่ผู้รับจ้ำงท ำกำรก่อสร้ำง หำกปรำกฏ ว่ำแบบ แผนผัง หรือรำยละเอียดต่ำง ๆ ในข้อ 1. 
ส่วนหนึ่งส่วนใดบกพร่อง คลำดเคลื่อนจำกควำมเป็นจริง ผู้รับจ้ำงต้องแจ้งให้สถำปนิก วิศวกรหรือช่ำงควบคุม
งำนทรำบ และเม่ือผู้ว่ำจ้ำงวินิจฉัยประกำรใด ผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติตำมโดยไม่คิดค่ำจ้ำงเพ่ิมเติม และไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ และหำกมีงำนส่วนใดที่ไม่กล่ำวไว้ในรำยกำร แต่เป็นงำนส่วนปกติที่จะต้องจัดท ำงำนนั้น ๆ ในกำรก่อสร้ำง
ที่ดีทั่วไปแล้ว ผู้รับจ้ำงต้องยอมรับท ำงำนนั้นให้เรียบร้อยโดยไม่คิดค่ำจ้ำงเพ่ิมจำกท่ีตกลงกันไว้ 
 1.8. ผู้รับจ้ำงเป็นผู้รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใด ๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินและบุคคลทั้งภำยในภำยนอก
เนื่องจำกกำรกระท ำใด ๆ ในงำนนี้ 
       1.9. ผู้รับจ้ำงต้องจัดกำรท ำรังวัดที่เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนก่อสร้ำงครั้งนี้ด้วยตนเอง 
     1.10. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่ำง ๆ ระหว่ำงเริ่มงำนก่อสร้ำงจนถึงวันส่งมอบงำนให้อยู่ใน
ควำมอำรักขำดูแลและรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง หำกมีกำรขนย้ำยออกนอกบริเวณต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก 
ผู้ว่ำจ้ำงเสียก่อน 
  1.11. ผู้รับจ้ำง ต้องจ้ำงผู้ควบคุมงำนที่มีควำมรู้ประสบกำรณ์และท ำงำนอยู่ในที่ก่อสร้ำงตลอดเวลำ 
รวมทั้งต้องจ้ำงช่ำงผู้ช ำนำญงำนในงำนช่ำงไม้และงำนคอนกรีต ผู้ซึ่งมีหลักฐำนแสดงต่อผู้ว่ำจ้ำงจนเป็นที่พอใจ
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อย่ำงน้อยอย่ำงละ 1 นำย มำเป็นผู้ควบคุมงำนนี้และหำกผู้ควบคุมงำนนี้ปฏิบัติหน้ำที่บกพร่องผู้รับจ้ำงจะต้อง
เปลี่ยนผู้ควบคุมงำนตำมค ำสั่งของผู้ว่ำจ้ำง และจะต้องมวีิศวกรโยธำ เป็นที่ปรึกษำงำนประจ ำบริษัทด้วย 
   1.12. ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุที่ใช้ในงำนก่อสร้ำง ให้มีคุณภำพอยู่ในชั้นมำตรฐำนที่ดีมำใช้ในกำร
ก่อสร้ำงงำนนี้ ตำมสัญญำนี้ผู้รับจ้ำงต้องเสนอตัวอย่ำงทั้งที่เป็นวัสดุ อุปกรณ์หรือเป็นองค์ประกอบบำงส่วนให้  
ผู้ควบคมุงำน สถำปนิก วิศวกร ตรวจอนุมัติก่อนจะน ำไปใช้งำน หำกมีปัญหำใด ๆ ให้ผู้ว่ำจ้ำงเป็นผู้ตัดสินห้ำมมิ
ให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรก่อสร้ำง ติดต้ัง วัสดุหรืออุปกรณ์ใด ๆ โดยพลกำร 
  1.13. ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิแต่งตั้งผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ควบคุมงำนนี้  และผู้รับจ้ำงต้องให้ ควำมสะดวกและ
ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของผู้ควบคุมงำน ถ้ำค ำแนะน ำนั้น ๆ เป็นทำงที่จะบรรลุถึงควำมส ำเร็จในกำรก่อสร้ำงตำม
แบบแปลนให้ง่ำยขึ้น  
  ผู้รับจ้ำงต้องจัดสร้ำงส ำนักงำนชั่วครำวในบริเวณก่อสร้ำงเนื้อที่ประมำณ 18 ตำรำงเมตร ส ำหรับให้
ผู้ควบคุมงำนของผู้ว่ำจ้ำงใช้ปฏิบัติงำนสอบแบบแปลนและวำงแผนกำรปฏิบัติงำนก่อสร้ำงโดยให้มีอุปกรณ์   
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ควบคุมงำนตำมสมควร เช่น เครื่องปรับอำกำศ ไฟฟ้ำส่องสว่ำง ห้องน้ ำ -ส้วม
(พร้อมอุปกรณ์ครบทั้งหมด) โต๊ะ เก้ำอ้ี เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องท ำน้ ำเย็น เครื่องเสียง โทรศัพท์ ชุดกำแฟ
พร้อมอุปกรณ์ ยำนพำหนะเพ่ือใช้งำนในบริเวณก่อสร้ำง 
  1.14. ผู้รับจ้ำงต้องท ำกำรปิดป้ำย เครื่องหมำย ไม้กั้น และสิ่งประกอบอ่ืน ๆ เพ่ือน ำมำซึ่งควำม
ปลอดภัยทั้งคนงำนภำยในและบุคคลภำยนอก ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกแก่กำรคมนำคมในบริเวณก่อสร้ำง
รวมทั้งติดสัญญำณไฟฟ้ำในยำมกลำงคืน ในกรณีที่อำจจะเกิดอันตรำยขึ้นได้ 
  1.15. กำรตรวจงำน 
        คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง วิศวกร และสถำปนิก จะตรวจงำนตำมล ำดับชั้นของกำรท ำงำนซึ่ง   
ผู้รับจ้ำงต้องอ ำนวยควำมสะดวกให้เข้ำถึงที่ที่จะตรวจได้เสมอ ผู้รับจ้ำงต้องรำยงำนให้ผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง
ทรำบเป็นระยะ และระยะเวลำสมควรล่วงหน้ำ ก่อนจึงก ำหนดตรวจงำนต่ำง ๆ เสมอ 
  งำนใดที่ตรวจพบว่ำไม่เป็นไปตำมแบบแผนและรำยกำร หรือตำมค ำสั่งผู้รับจ้ำงต้องแก้ไขโดยทันที
ตำมล ำดับชั้นของงำนที่มีระบุไว้ในสัญญำกำรแบ่งงวดงำน 
   1.16. กำรเปลี่ยนแปลง 
  ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงงำนได้ตำมควำมเหมำะสมโดยที่กำรเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นผลดีแก่
งำน และไม่เป็นกำรท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่แบบ หรือรำยกำร หรือต้องเพ่ิมค่ำใช้จ่ำยเกินสมควร ผู้รับจ้ำง
ต้องปฏิบัติตำมโดยดี โดยวิศวกร หรือสถำปนิก มีอ ำนำจที่จะท ำได้ถ้ำไม่ท ำให้ สำระส ำคัญของสัญญำ
เปลี่ยนแปลงได้ 
   1.17. กำรยับยั้งกำรจ่ำยเงิน 
       1.17.1 คณะกรรมกำรมีอ ำนำจยับยั้งกำรจ่ำยเงินได้ ถ้ำหำกพบหลักฐำนว่ำผู้รับจ้ำงได้ท ำงำน
บกพร่องอันเป็นกำรให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้ว่ำจ้ำงแง่ใดแง่หนึ่ง ดังนี้ 
                     1.17.1.1 งำนทีบ่กพร่องไม่ได้รับกำรแก้ไขให้เรียบร้อยตรงตำมงวดงำน กล่ำวคือผู้รับจ้ำง
ต้องแก้ไขงำนที่ได้รับค ำต ำหนิจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงให้เป็นกำรเสร็จสิ้นก่อนรับเงินงวดต่ำง ๆ วัสดุใด ๆ 
ที่ไม่พึงประสงค์ ให้เอำออกไปจำกสถำนที่ก่อสร้ำงทันทีหำกยังไม่น ำออกไป ทำงผู้ว่ำจ้ำงมีอ ำนำจที่จะจัดกำรให้
น ำออกไป โดยผู้รับจ้ำงจะปฏิเสธไม่ยอมเสียค่ำใช้จ่ำยไม่ได้ ทำงผู้รับจ้ำงมีอ ำนำจหักเงินจำกงวดต่ำง ๆ ได้เสมอ 
           1.17.1.2 แต่ถ้ำควำมบกพร่องดังกล่ำว ได้รับกำรพิจำรณำแก้ไขเสร็จสิ้นถูกต้องตำม
สัญญำก็ให้ยกเลิกกำรยับยั้งกำรจ่ำยเงินดังกล่ำว 
           1.17.1.3 งำนก่อสร้ำงต้องแล้วเสร็จสมบูรณ์ตำมแบบ รำยกำร งวดงำนและสัญญำในกำร
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ส่งมอบงำนงวดสุดท้ำย ห้ำมมิให้ผู้รับจ้ำงอ้ำงงำนที่จะต้องแก้ไขเพรำะเหตุบกพร่องไม่ว่ำกรณีใด ๆ น ำไป
เกี่ยวข้องกับก ำหนดระยะเวลำประกันงำนและเงินค่ำประกันควำมเสียหำย ซึ่งเป็นภำระผูกพันซึ่งมีอยู่ต่ำงหำก
ไปหลังจำกกำรส่งมอบงำนที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ 
  1.18. เมื่องำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จเรียบร้อย ผู้รับจ้ำงต้องรื้อถอนนั่งร้ำนค้ ำยัน โรงงำนชั่วครำวและ
อุปกรณ์กำรก่อสร้ำงอ่ืน ๆ ให้พ้นจำกบริเวณก่อสร้ำง และท ำควำมสะอำดบริเวณก่อสร้ำงให้เรียบร้อย จึงถือว่ำ
งำนแล้วเสร็จสมบูรณ์ตำมสัญญำ 
  1.19. ผู้รับจ้ำงต้องติดตั้งระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง และไฟฟ้ำก ำลัง โดยเอกเทศให้เพียงพอแก่กำร
ท ำงำนตลอดเวลำ และเป็นผู้เสียค่ำใช้จ่ำยของตนเอง 
  1.20. ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำน้ ำมำใช้ในงำนก่อสร้ำง และเพ่ือกำรอุปโภคบริโภคของคนงำนเอง 

ส่วนที่ 2 รายการวัสดุก่อสร้าง 
2. วัสดุก่อสร้ำงที่จะน ำมำใช้ต้องมีคุณสมบัติตำมมำตรฐำน ดังนี้ 

       2.1 ปูนซีเมนต์ - ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในกำรผสมคอนกรีตของงำนนี้ต้องเป็นปูนซีเมนต์ตรำช้ำงหรือ
ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ชนิดอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ำ SPECIFICATION ของ ASTM C-150 TYPE I หรือปูนซีเมนต์
ชนิดแข็งตัวเร็ว (ปูนซีเมนต์ชนิดซุปเปอร์) TYPE 3 ซึ่งมีคุณสมบัติทำงฟิสิกส์และรำยละเอียดอ่ืน ๆ ดังนี้ 
                        2.1.1 แรงดึงยอดซีเมนต์ ทรำย ซึ่งมีส่วนผสมปูน 1 ส่วน ทรำย 3 ส่วน และน้ ำพอสมควร 
เมื่อได้หล่อเป็นแท่งแช่น้ ำไว้แล้ว 28 วัน จะต้องมีแรงดึงยอดไม่น้อยกว่ำ 35 กิโลกรัมต่อหนึ่งตำรำงเซนติเมตร 
กำรแข็งตัวครั้งแรก INITLAL SET จะต้องไม่น้อยกว่ำ 4 ชั่วโมง (GILMORE) กำรแข็งตัวครั้งสุดท้ำย (FINAL 
SET) จะต้องได้ที่ภำยในเวลำไม่เกิน 10 ชั่วโมง (GILMORE)  
                   2.1.2  ต้องเก็บซีเมนต์ไว้ในที่กันฝนได้ และต้องอยู่พ้นระดับน้ ำอย่ำงน้อย 50 ซ.ม กำรเก็บ
กักปูนแต่ละครั้งจะต้องให้พอดีใช้หมดภำยในสองเดือน เพ่ือป้องกันกำรเสื่อมคุณภำพ 
                      2.1.3 ห้ำมใช้ปูนซีเมนต์เสื่อมคุณภำพ โดนควำมชื้นหรือแข็งตัวเป็นก้อนแล้วโดยเด็ดขำด 
ยกเว้นปูนซีเมนต์ที่ใช้คอนกรีตหยำบเทก้นฐำนรำก แต่ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกช่ำงผู้ควบคุมงำนทุกครั้ง 
       2.1.4 ปูนซีเมนต์ที่น ำมำใช้จะต้องมีคุณภำพดีไม่รวมตัวจับกันเป็นก้อน จะต้องเก็บรักษำให้
เรียบร้อยไม่ให้ถูกควำมชื้น หรือถูกน้ ำหรือเป็นที่สงสัยว่ำปูนซีเมนต์นั้นเสื่อมคุณภำพแล้ว ห้ำมน ำมำใช้อีก 
               2.1.5 ปูนขำว ต้องเป็นปูนขำวหินที่เผำสุกดี เนื้อปูนขำวต้องละเอียด นิ่ม ไม่มีก้อนแข็งปน
อยู่ด้วย     
       2.2 ทรำย - ทรำยต้องเป็นทรำยน้ ำจืดหยำบ คม และต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                     2.2.1 ขนำดของทรำย มีดังนี้ 
                               ผ่ำนตะแกรงร่อนขนำด 3/8”  จ ำนวน              100 %       โดยน้ ำหนัก 
                        ” เบอร์   4     จ ำนวน      95 – 100 %        โดยน้ ำหนัก 
                ” เบอร์   16   จ ำนวน        45 – 85 %        โดยน้ ำหนัก 
               ” เบอร์   50   จ ำนวน          5 – 30 %        โดยน้ ำหนัก 
                 ”        เบอร์   100 จ ำนวน          0 – 10 %        โดยน้ ำหนัก 
      2.2.2 ทรำยต้องสะอำดปรำศจำกวัสดุอ่ืนเจือปน เช่น ดิน เถ้ำถ่ำน ผัก หญ้ำ และ ORCANIC 
IMPURETIES ต่ำง ๆ ก่อนน ำไปใช้ต้องผ่ำนกำรร่อนเสียก่อนทุกครั้ง ในกรณีที่สงสัยผู้ควบคุมงำน อำจสั่งให้หำ
จ ำนวนของ IMPURETIES โดยเทียบกับสีของน้ ำยำมำตรฐำน 
      2.3 หิน - หินที่ใช้จะต้องเป็นวัตถุดิบชนิดแข็ง เหนียว ไม่ผุ เป็นหินย่อยด้วยเครื่องได้ขนำด
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มำตรฐำน สะอำด ปรำศจำกวัตถุอ่ืนเจือปน และต้องมีคุณสมบัติและขนำด ดังต่อไปนี้ 
                  2.3.1 ขนำดของหิน มีดังนี ้
                     ผ่ำนตะแกรงร่อนขนำด 1.5” จ ำนวน      100 %       โดยน้ ำหนัก 
                                   ” เบอร์  1.0”  จ ำนวน  55-100 %  โดยน้ ำหนัก 
                                ” เบอร์  0.5”  จ ำนวน   20-60 %  โดยน้ ำหนัก 
                             ”         เบอร์  4”    จ ำนวน     0-10 %  โดยน้ ำหนัก 
                                     ”         เบอร์  8”    จ ำนวน               5 % โดยน้ ำหนัก 
       2.3.2 หินที่ใช้จะต้องเป็นวัตถุแข็ง เหนียว ไม่ ผุ และสะอำดปรำศจำกวัตถุอ่ืนเจือปนและ
จะต้องผ่ำนกำรทดลองตำมวิธี STANDARD TEST FOR ABRASION โดยมีกำรสึกหรอไม่เกิน 40% 
                       2.3.3 ห้ำมใช้หินชนิดเนื้อหยำบ พรุน ซึ่งเมื่อแช่หินไว้ในน้ ำในเวลำ 24 ชั่วโมง และมี น้ ำหนัก
เพ่ิมข้ึนกว่ำ 10%  
                       2.3.4 ต้องล้ำงหินหรือกรวดให้สะอำดด้วยน้ ำก่อนน ำมำใช้งำนเสมอ 
      2.4 เหล็กเสริม -เหล็กเสริมที่ใช้ต้องปรำศจำกรอยแตกร้ำว สนิมเหล็กและน้ ำมันและจะต้องมี
คุณสมบัติตำมรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 
      2.4.1 เหล็กเสริม STRUCTURAL GRADE  
                      - แรงดึงยอด UTTMATE TENILE STRENGTH จะต้องไม่น้อยกว่ำ 3,700 กิโลกรัม/
ตำรำงเซนติเมตร 
                      - แรงดึงที่ขีดยึด TENSILE STRENGTH AT YIELD POINT จะต้องไม่น้อยกว่ำ 
2,400 กิโลกรัม/ตำรำงเซนติเมตร 
                 - ควำมยืดตัวจะต้องไม่น้อยกว่ำ 20% ในช่วงควำมยำว 8 เท่ำของขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำงของเหล็กนั้น                           
                   - ยกเว้นเหล็กข้ออ้อยต้องมีคุณสมบัติตำม SPECIFICATION ของผู้ผลิตซึ่งทำง      
ผู้ว่ำจ้ำงเชื่อถือ หำกเป็นเหล็กข้ออ้อยที่ผลิตในประเทศไทยให้ใช้เหล็กที่ผลิตจำกบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ำกัด , 
เหล็ก G.S หรือเทียบเท่ำ หำกในขณะก่อสร้ำงปรำกฏว่ำเหล็กข้ออ้อย  ขำดตลำดจะเป็นด้วยทำงโรงงำนผลิตไม่
ทันใช้หรือไม่ผลิต ผู้รับจ้ำงมีสิทธิ์ที่จะขอใช้เหล็กกลมได้ แต่ต้องได้รับควำมเห็นชอบเป็นลำยลักษณ์อักษรจำก
วิศวกร ผู้ควบคุมงำนก่อน 
                       2.4.2 ในกรณีที่ผู้ควบคุมงำนของผู้ว่ำจ้ำงสงสัยว่ำเหล็กเสริมที่จะน ำมำใช้กำรก่อสร้ำง อำจมี
คุณภำพไม่ดีก ำหนดไว้ ผู้รับจ้ำงจะต้องตัดเหล็กทุก ๆ ขนำด ๆ ละไม่น้อยกว่ำ 2 ท่อน หรือ 4 ท่อนจำกเหล็กเส้น
หนึ่งต่อจ ำนวนเหล็กทุก ๆ 100 เส้นและให้ตัดจำกเหล็กที่ได้ส่งไปกองไว้ในบริเวณที่ท ำกำรก่อสร้ำง ให้กระท ำ
กำรตัดเหล็กต่อหน้ำผู้ควบคุมงำน และจัดส่งเหล็กเหล่ำนั้นไปยังผู้ว่ำจ้ำงโดยผู้รับจ้ำงเป็นผู้เสียค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ 
ทั้งสิ้น เพ่ือตรวจสอบคุณภำพก่อนลงมือท ำกำรก่อสร้ำง เมื่อผลเท่ำกันหรือ สูงกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ 2.4.1 และ
ได้รับอนุมัติจำกผู้ ควบคุมงำนแล้ว จึงใช้ 
      2.5 น้ ำ 
                       2.5.1 น้ ำที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องเป็นน้ ำที่รับประทำนได้ หรือน้ ำจืดที่สะอำดปรำศจำกกรด
ด่ำง น้ ำมัน และพฤกษชำติต่ำง ๆ 
           2.5.2 ถ้ำน้ ำ ณ ที่ก่อสร้ำงมีคุณภำพไม่ดีพอ ผู้ควบคุมงำนอำจสั่งให้น ำน้ ำที่สะอำดมำจำกที่
อ่ืนได้ 
      2.6 คอนกรีต 
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           2.6.1 ส่วนผสมคอนกรีต คอนกรีตทั้งหมดที่ใช้ส่วนผสม ปูนซีเมนต์: ทรำย: หิน 1:2:4 โดย
น้ ำหนักหรือใน 1 ลูกบำศก์เมตร ของคอนกรีตใช้ปูนซีเมนต์ 325 กิโลกรัม ทรำย 450 ลิตร หิน 900 ลิตร 
ส่วนผสมคอนกรีตทั้งสองชนิดที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น จะต้องมีรำยละเอียด ดังนี้                                      
             - อัตรำส่วนคอนกรีตเมื่อทดสอบโดยวิธี SLUMP TEST ต้องไม่เกิน 5 ซ.ม 
                             - แรงอัดสูงสุดของแท่งคอนกรีตขนำด 15 x 15 x 15 ซ.ม เมื่อมีอำยุครบ 28 วัน ต้อง
ไม่น้อยกว่ำ 280 ก.ก/ตร.ซม ส ำหรับคอนกรีต 1:2:4    
                       2.6.2 กำรผสมคอนกรีต กำรผสมคอนกรีตต้องท ำด้วยเครื่องผสมเสมอ ส ำหรับกำร                              
ผสมด้วยเครื่องครั้งหนึ่ง ๆ ต้องใช้เวลำอย่ำงน้อย 2 นำที เพ่ือให้วัตถุผสมได้ เคล้ำกันเป็นสีเดียว  
                2.6.3 ส่วนของน้ ำ น้ ำเป็นส่วนที่ส ำคัญที่สุดที่จะท ำให้คอนกรีตแข็งและดี กำรก ำหนดส่วน
ของน้ ำให้พอดี ให้ใช้วิธีทดลองควำมยุบดังต่อไปนี้ 
             - วำงแบบกรวยปลำยตัด (ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตอนบน 10 ซ.ม ตอนล่ำง 20 ซ.ม 
สูง 30 ซ.ม มีหูส ำหรับถือสองหู) บนผิวที่เรียบแล้ว 
                  - เอำคอนกรีตที่ผสมไว้เทลงในแบบกรวยเป็นชั้น ๆ ละ 10 ซ.ม กระทุ้งชั้นละ 25 ครั้ง 
ด้วยเหล็กขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 5/8” ยำว 60 ซ.ม ปลำยมนคล้ำยลูกปืนปำดปลำยแบบกรวยให้เรียบ แล้วยก
แบบกรวยออกทันทีแล้ววัดดูว่ำคอนกรีตยุบลงไปเท่ำใด ส ำหรับคอนกรีตเสริมเหล็กควำมยุบจะต้องไม่น้อยกว่ำ 
3 ซ.ม และไม่มำกกว่ำ 0.05 ซม.ต้องทดลองบ่อย ๆ เพ่ือให้รู้ว่ำควำมยุบลงเป็นเท่ำที่ประมำณไว้ ถ้ำควำมยุบไม่
คงเดิมตำมที่ประมำณไว้ ให้ลดจ ำนวนน้ ำลงหรือเพ่ิมขึ้นแล้วแต่ควำมยุบมำกหรือน้อยไปเพ่ือให้ได้ควำมยุบ
ตำมท่ีต้องกำร 
     2.6.4 กำรเทคอนกรีต 
                               - เมื่อได้ตรวจดูแบบหล่อและกำรวำงเสริมเหล็ก เห็นว่ำมั่นคงและถูกต้องตำมแผนผัง
แล้วจึงจะท ำกำรเทคอนกรีตได้ 
                       - ในกำรวำงเหล็กเสริมต้องให้เหล็กทุก ๆ เส้นห่ำงกันจำกหน้ำไม้แบบที่สัมผัสกับ
คอนกรีตเท่ำกันตลอด หรือดังแสดงไว้ในแบบแปลน 
                             - ก่อนที่จะเทคอนกรีตในแบบ จะต้องจัดกำรกวำดเก็บและมิให้มีขี้เลื่อยหรือเศษชิ้น 
หรือผงต่ำง ๆ ที่เกิดจำกกำรก่อสร้ำงและแบบอยู่ในแบบที่จะเทคอนกรีตได้ ถ้ำมีสิ่งใดอยู่ในแบบโดยใช้ส ำหรับ
ยึดชั่วครำว เพ่ือให้วำงเหล่ำนั้นตั้งวำงอยู่ในรูปร่ำงที่ถูกต้อง จะต้องจัดกำรเอำออกเสียเมื่อเทคอนกรีตถึงระยะที่
สิ่ง ๆ นั้นวำงอยู่     
     กำรเทคอนกรีตนั้นจะต้องระวังมิให้ส่วนที่เป็นก้อนโตแยกไปอยู่คนละส่วน ต้องให้
ส่วนผสมที่เทไปแล้วผสมกันเป็นเนื้อเดียวกัน และต้องรีบน ำคอนกรีตที่ผสมแล้วใส่ลงในไม้แบบโดยเร็วก่อนที่
คอนกรีต นั้นจะแข็งตัว ทั้งต้องระมัดระวังไม่ให้เหล็กเสริม  เคลื่อนย้ำยต ำแหน่งจำกกำรเทคอนกรีตแบบใช้รำง
ยำว ๆ เพ่ือล ำเลียงคอนกรีตจำกปำกโม่ไปถึงที่เทโดยตรง ต้องระวังว่ำคอนกรีตจะไม่เกิดกำรแยกตัว หรือ 
SEGREGATION และต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ควบคุมงำนของผู้ว่ำจ้ำงเป็นลำยลักษณ์เสียก่อนจึงน ำไปใช้
ได้ ห้ำมล ำเลียงคอนกรีตในระยะสูงกว่ำ 1.5 เมตร 
     ในกรณีที่ต้องเทคอนกรีตในระยะสูงกว่ำ 1.5 เมตร จะต้องใช้ท่อเป็นโลหะซึ่ง          
ผู้ควบคุมงำน เห็นชอบอนุญำตให้ใช้ได้ และจะต้องพยำยำมเทคอนกรีตให้เต็มท่ออยู่เสมอ โดยให้ปลำยท่อ
ด้ำนล่ำง จมอยู่ในชั้นคอนกรีตที่เพ่ิงเทใหม่อยู่ตลอดเวลำ เมื่อคอนกรีตเริ่มแข็งตัว แล้วจะต้องระวังมิให้แบบหล่อ
คอนกรีต หรือเหล็กเสริมส่วนหนึ่งส่วนใด ซึ่งยื่นออกมำจำกแบบคอนกรีตได้รับควำมกระทบกระเทือนเสียหำย
เป็นอันขำด                     



6 

 

     ในขณะที่ท ำกำรเทคอนกรีตอยู่นั้น จะต้องใช้เครื่องมือสั่นสะเทือนชนิดหัวงูหรือ
เครื่องเขย่ำชนิดอ่ืนซึ่งผู้ควบคุมงำนยอมรับให้ใช้ได้ แล้วท ำกำรเขย่ำเพ่ือให้คอนกรีตแน่นตัวปรำศจำกโพรง     
ถ้ำในกรณีที่ไม่สำมำรถใช้หัวสั่นสะเทือนลงไปเขย่ำได้เนื่องจำกมีเหล็กหรืออย่ำงอ่ืนกีดขวำงอยู่จะต้องใช้เครื่อง
เขย่ำแบบยึดติดไว้บนไม้แทนอย่ำงไรก็ดีกำรเขย่ำคอนกรีตด้วยเครื่องสั่นสะเทือนจะต้องไม่แช่หัวงูอยู่ที่ส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของคอนกรีตนำนจนเกินไป จนคอนกรีตอำจเกิดกำรแยกตัวได้ และจะต้องเขย่ำให้สม่ ำเสมอทั่วกันตลอด
โครงสร้ำงที่ท ำกำรเท คอนกรีต หำกวิศวกรก ำกับงำนหรือช่ำงผู้ควบคุมงำนเห็นมีควำมจ ำเป็นต้องใช้เครื่องเขย่ำ
คอนกรีตแบบพิเศษแบบเกำะข้ำงไม้แบบ ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำเครื่องมือดังกล่ำวมำใช้งำนตำมควำมต้องกำรของ 
ผู้ว่ำจ้ำง ห้ำมน ำคอนกรีตที่ผสมแล้วทิ้งไว้นำนเกินกว่ำ 20 นำที มำใช้เป็นอันขำด 
     2.6.5  รอยต่อส ำหรับฐำนรำก ตอม่อ คำน และพ้ืนต้องท ำกำรเทคอนกรีตรอบเดียวให้เสร็จ
ตลอดรอยต่อในแบบแผนผัง เมื่อจ ำเป็นต้องหยุดพักกำรเทคอนกรีต ชั่วครำวจะต้องได้รับกำรอนุญำตเสียก่อน 
และก่อนที่จะเทครำวใหม่จะต้องสกัดผิวคอนกรีตเก่ำให้ขรุขระ ถ้ำมีคอนกรีตเปรอะเปื้อนหุ้มเหล็กอยู่จะต้อง
กะเทำะคอนกรีตนั้นออกทิ้ง และท ำควำมสะอำดให้เรียบร้อย จะต้องรดน้ ำผิวคอนกรีตเก่ำให้ชุ่มอยู่เสมออย่ำง
น้อยเป็นเวลำ 2 ชั่วโมง และใช้น้ ำปูน หรือปูนผสมทรำยส่วนผสม 1:1 ทำสกัดรอยต่อเหล่ำนั้นเสียก่อน 
โดยเฉพำะกำรเทคอนกรีตนั้น ต้องเทคอนกรีต ตลอดรวดเดียวถึงจุดต่อ (CONSTRUCTION JOINT) 
                  2.6.6 กำรบ ำรุงคอนกรีตส ำหรับโครงสร้ำงทั่วไปภำยหลังจำกกำรถอดแบบแล้ว 12 ช.ม ต้อง
ใช้กระสอบชุบน้ ำให้เปียกปกคลุมอยู่ตลอดเวลำ ติดต่อกันอย่ำงน้อยไม่น้อย กว่ำ 10 วัน กำรฉีดหรือรดน้ ำ
กระสอบกระท ำได้เฉพำะตอนเช้ำเท่ำนั้น และต้องรดน้ ำให้ชุ่มพอที่จะรักษำควำมชื้นไปได้ตลอดทั้งวัน ส่วนพ้ืน
คอนกรีตหลังกำรเทแล้ว 12 ชั่วโมง ต้องกักน้ ำให้ขังบนพ้ืนตลอดเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 10 วัน และต้องคอย
เติมน้ ำอยู่เสมอเพ่ือไม่ให้น้ ำที่ขังแห้ง   
     2.6.7 แบบหล่อ ไม้ท ำแบบหล่อจะต้องเป็นเหล็ก หรือไม้เนื้อแข็งปำนกลำงไม่ผุ และไม่คดงอ
แบบหล่อต้องประกอบแบบให้แน่นหนำ และต้องยึดค้ ำจนแบบไม่เคลื่อนที่ได้เพ่ือให้คอนกรีตได้รูปตำมขนำด
กว้ำง-ยำว ดังที่แสดงไว้ในแบบคอนกรีตที่หุ้มเหล็กต้องให้ได้ ตำมรำยละเอียดที่แสดงไว้ในแบบต้องเข้ำไม้ให้ 
สนิทเป็นเนื้อเดียวกันเพ่ือกันน้ ำปูนรั่ว และด้ำนในของไม้ที่ถูกคอนกรีตไสกบให้เรียบร้อย ล้ำงให้สะอำด และทำ
น้ ำมันก่อนลงมือเทคอนกรีตเสมอ 
                     แบบหล่อที่ใช้กับโครงสร้ำงส่วนที่เป็น CONCRETE ไม่ฉำบปูนทรำย) จะต้องเป็นแบบ
หล่อที่ไสกบให้เรียบเป็นพิเศษเฉพำะด้ำน ในและต้องประกอบเข้ำลิ้นให้แน่นหนำ เพ่ือให้ แผ่นไม้แบบที่ต่อกัน
เรียบเป็นแผ่นเดียวกัน ส ำหรับครอบปูนทรำยที่อำจติดอยู่บ้ำงระหว่ำงรอยต่อ แผ่นไม้แบบต้องท ำกำรขัดถูออก
จนเรียบ  ขนำดของส่วนโครงสร้ำงเมื่อถอดแบบแล้ว ต้องมีขนำดโตสม่ ำเสมอตำมที่ระบุไว้ในแบบแปลน ใน
กรณีท่ีผู้ว่ำจ้ำงไม่ประสงค์จะใช้ไม้เข้ำ ลิ้นต้องใช้แผ่นสังกะสีแผ่นเรียบปิดรอยต่อไม้ตำมที่แบบแสดงไว้ 
      แบบหล่อจะถอดออกไม่ได้จนกว่ำจะได้ก ำหนดเวลำ กำรถอดแบบ ต้องไม่ให้คอนกรีต
ได้รับควำมกระเทือน ในกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดแข็งตัวเร็ว RAPID HARDENTING CEMENT ผู้รับจ้ำงอำจจะ
ได้รับอนุญำตให้ถอดแบบหล่อเร็วกว่ำที่ก ำหนดทั้งนี้ จะต้องได้รับควำมเห็น เป็นลำย ลักษณ์อักษรจำกผู้ควบคุม
งำนเสียก่อน เมื่อถอดไม้แบบออกแล้วผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับไม้แบบต้องเรียบและปรำศจำกรอยต่อของไม้แบบ 
หำกผิวคอนกรีตมีตำมดมำกต้องรีบฉำบผิวให้เรียบด้วยปูนทรำยทันที ห้ำมมีน้ ำหนักบรรทุกใด ๆ ทั้งสิ้น จนกว่ำ
คอนกรีตจะมีอำยุครบ 28 วัน 
   
                     2.6.8 กำรต่อและตัดเหล็กเสริม 
     2.6.8.1 กำรต่อเหล็กโดยวิธีเชื่อม ให้เชื่อมโดยวิธีใช้ไฟฟ้ำแรงสูง เมื่อเชื่อมเสร็จแล้วให้
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รอยต่อรับแรงดันได้เท่ำกัน หรือมำกกว่ำเหล็กเส้น ธรรมดำที่ก ำหนดไว้ในข้อ 1.4  เมื่อมีกำรเชื่อมทุก ๆ ครำว
ผู้รับจ้ำงต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมกิจกำรของผู้รับจ้ำงทรำบและต้องส่งตัวอย่ำงเชื่อมชนิดเดียวกันกับที่ใช้งำนครำวละ 
4 ตัวอย่ำง ไปให้ผู้ว่ำจ้ำงเพ่ือตรวจสอบคุณภำพ ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดผู้รับจ้ำงเป็นผู้เสียหำยเองท้ังสิ้น           
    2.6.8.2 กำรต่อเหล็กโดยวิธีกำรซ้อนเหลื่อมกัน (SPLICE) รอยต่อของเหล็กแต่ละเส้น
ต้องไม่ อยู่ในแนวเดียวกันควรห่ำงเหลื่อมกันประมำณ 1 เมตร และในกรณีที่เมื่อต่อเหล็กแล้วจะท ำให้เหล็กแต่
ละเส้นชิดกันมำกจนเกินไปไม่มีช่องว่ำงพอเพียงส ำหรับเทคอนกรีตต้องต่อโดยวิธีเชื่อมเท่ำนั้น  กำรต่อเหล็ก
จะต้องเป็นไปตำมที่ได้แสดงไว้ในแผนผังตอนที่เหลื่อมกันจะต้อง มีระยะยำวไม่น้อยกว่ำ 40 เท่ำ ของขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำงเหล็ก ส ำหรับเหล็กข้ออ้อยต้องไม่น้อยกว่ำ  30 เท่ำ ของเส้นผ่ำศูนย์กลำงเหล็ก ปลำยเหล็กให้
งอโค้งเป็นครึ่งวงกลม        
    2.6.8.3 ต้องวำงเหล็กเสริมห่ำง ๆ ให้ถูกต้องตำมแบบแผนผัง และจะต้องตรึงไม่ให้
เคลื่อนที่ในระหว่ำงเทคอนกรีต กำรหนุนเหล็กให้หนุน ด้วยลูกปูนที่หล่อไว้ได้มำตรฐำน ลูกปูนที่หนุนจะต้องบ่ม
โดยทิ้งไว้ในน้ ำหลังจำกหล่อเสร็จ ไม่น้อยกว่ำ 10 วัน 
     2.6.8.4 กำรแต่งผิวคอนกรีตเมื่อถอดแบบออกแล้ว ต้องแต่งผิวคอนกรีตที่มีรูพรุนไม่
เรียบร้อยด้วยซีเมนต์ ทรำยซึ่งมีส่วนผสม 1:1 เพ่ือให้ผิวคอนกรีตเรียบและเกลี้ยงกำรแต่งผิวต้องแต่งหลังกำร
ถอดไมแ้บบทันท ี
    2.6.8.5 คอนกรีตที่หุ้มผิวเหล็กเสริม (CONVERING) วัดจำกผิวนอกจำกเหล็กเสริมถึง
ผิวนอกจำกคำนหรือเสำคอนกรีตที่หุ้มเสำผิวเหล็กเสริมโดยทั่วไปให้มี CONVERING 4.0 ซ.ม ยกเว้น  SHEET 
PILE ซึ่งมี  CONVERING 5.0 ซ.ม กำรหนุนเหล็กเพ่ือให้มีคอนกรีตหุ้มตำมควำมหนำที่ก ำหนดข้ำงต้น หรือที่
ก ำหนดไว้ในแบบแปลน ต้องหนุนด้วยลูกปูนที่หล่อไว้อย่ำงมำตรฐำนขนำด 5 x 5 ซ.ม และต้องหนุนเหล็กลอย
ขึ้นจำกผิวไม้แบบสม่ ำเสมอ 3 เพ่ือให้คอนกรีตหุ้มเสำผิวเหล็กมี ควำมหนำเท่ำกัน ลูกปูนใช้หนุนมีส่วนผสม ปูน: 
1:1 ลูกปูนที่ใช้ หนุนต้องมีกำร บ่มโดยทิ้งไว้ ในน้ ำหลังจำกหล่อเสร็จไม่น้อยกว่ำ 10 วัน 
          2.6.9 กำรแต่งผิวคอนกรีต 
            เมื่อถอดแบบคอนกรีตแล้วต้องแต่งผิวคอนกรีต ที่มีรูพรุนไม่เรียบร้อยด้วยซีเมนต์  
ทรำย ซึ่งมีส่วนผสม 1:1 เพ่ือให้ผิวคอนกรีตเรียบและเกลี้ยง กำรแต่งผิวต้องแต่ง หลังจำกถอดไม้แบบทันที 
ส ำหรับพื้นคอนกรีต เมื่อคอนกรีตเริ่มแข็งตัวแล้วจะต้องใช้ไม้กวำด  กวำดผิวคอนกรีตไม้กวำดที่ใช้นี้จะต้องเป็น
แบบที่ผู้ควบคุมงำนได้อนุมัติแล้ว กำรกวำดไม้กวำดพ้ืนด้วยขวำงจำกขอบหนึ่งไปยังอีกขอบหนึ่ง กำรกวำดแต่
ละครั้ง ให้กวำดคลุมกำรกวำดส่วนหนึ่ง ๆ ของครั้ง ก่อน ๆ ด้วย และจะต้องระมัดระวังไม่ให้กัดเนื้อคอนกรีต
เกินกว่ำ ¼ ซ.ม  เพียงแต่ให้ผิวเนื้อ หยำบเท่ำนั้น ผิวคอนกรีต เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องไม่มีรูโพรง ขรุขระ 
เป็นหลุม หรือเป็น ก้อนเล็ก ๆ หรือ พวกหินหยำบโผล่ติดผิว 
                  2.6.10 กำรหล่อแท่งคอนกรีตส ำหรับทดลอง 
                       2.6.10.1 เพ่ือเป็นกำรตรวจสอบคุณภำพของคอนกรีตว่ำจะดีพอหรือไม่ ผู้รับจ้ำง ต้อง
หล่อแท่ง คอนกรีตที่ใช้หล่อทดลอง เป็นคอนกรีตที่ได้จำกกำรผสมส่วนผสมคอนกรีตที่ใช้หล่อ เป็นโครงสร้ำง 
กำรหล่อแท่งคอนกรีตตำมควำมในข้อย่อย 1. นี้ ผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้จัดหำแบบชนิดท ำด้วยเหล็กเป็นรูปสี่เหลี่ยม
มุมฉำกและทุก ๆ ด้ำนต้องมีผิว เรียบเป็นจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 แบบ วิธีท ำแท่งคอนกรีตให้ใส่ คอนกรีตลงในแบบ
ทีละชั้น รวม 3 ชั้น หนำประมำณเท่ำ ๆ  กัน กระทุ้งชั้นละ 25 ครั้ง ด้วยเหล็กกลมขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 5/8 
ยำว60 ซ.ม ซึ่งมีปลำยมนคล้ำย ลูกปืน และปำดปลำยแบบให้เรียบ 
                         2.6.10.2 ผลเฉลี่ยของแรงอัดสูงสุดของแท่งคอนกรีตทดลอง 3 แท่งตำมข้อ 2.6.10.1                   
ซึ่งส่งไปทดลองนั้นจะต้องไม่ต่ ำกว่ำแรงอัดสูงสุดที่ก ำหนดไว้ในแบบของผู้ว่ ำจ้ำง และแรงอัดสูงสุดของแท่ง
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คอนกรีตที่น้อยที่สุด จะต้องไม่ต่ ำกว่ำ 90% ของแรงอัดสูงสุดที่ก ำหนด ไว้ในแบบของผู้ว่ำจ้ำง และแรงอัดสูงสุด
ของแท่งคอนกรีตที่น้อยที่สุดจะต้องไม่ต่ ำกว่ำ 90% ของแรงอัดสูงสุดที่ก ำหนดไว้ในข้อ 2.6.1 ของรำยกำร 
    2.7 กำรตอกเสำเข็มทั่วไป   
     เสำเข็มทุกต้นจะต้องตอกถึงระดับที่ต้องกำรตำมที่แสดงไว้ในแบบแปลนกำรตอกให้ตอกด้วย 
DROP HAMMER ที่มีน้ ำหนักลูกตุ้มไม่น้อยกว่ำ 3.5 และไม่เกิน 6 ตันยกสูงไม่เกิน 25 นิ้ว โครงปั้นจั่นที่ใช้ต้อง
แข็งแรง ซึ่งมีกำรออกแบบอย่ำงถูกต้อง โดยไม่มีกำรบิดตัวมำกเกินไปในขณะตอกจนท ำให้เสียแรงส่งแรง
กระแทกสูงสุดบนหัวเสำเข็มจะต้องไม่ท ำให้คอนกรีตรับ COMPRESSIVE STRESS เกิน 120 กก./ซม.² โดย
ปกติวิศวกรผู้ก ำกับกำรงำนของผู้ว่ำจ้ำงจะเป็นผู้ก ำหนดระยะกำรยกของลูกตุ้มของเสำเข็ม เมื่อตอกเสำเข็มถึง
ระดับท่ีต้องกำรอ่ำน จะหยุดตอกจะต้องท ำกำรตรวจสอบรับน้ ำหนักทุกต้นโดยใช้สูตร DYNAMIC ของ HELLEY  
หำกกำรตรวจสอบน้ ำหนักจำกสูตรดังกล่ำวปรำกฏว่ำเสำเข็มรับน้ ำหนักไม่ได้ตำมต้องกำร ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำ
กำรทดสอบโดยวิธี STATIC LOADING TEST ซึ่งวิศวกรของผู้ว่ำจ้ำงจะเป็นผู้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรทดสอบ
ในขณะก่อสร้ำง ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดผู้รับจ้ำงเป็นผู้จ่ำยแต่ฝ่ำยเดียว ถ้ำกำรทดสอบโดย STATIC LOADING TEST 
ปรำกฏว่ำเสำเข็มรับน้ ำหนักไม่ได้ตำมที่ก ำหนด ผู้ว่ำจ้ำงจะสั่งให้ผู้รับจ้ำงหล่อเข็มที่เหลือให้มีควำมยำวเพ่ิมขึ้น
อีก 1.00 เมตร โดยผู้รับจ้ำงไม่คิดเงินเพ่ิมจำกที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญำ ในกรณีที่กำรตอกเสำเข็มยังไม่ถึงระดับ
ที่ต้องกำร แต่ไม่สำมำรถจะตอกเสำเข็มลงได้อีก โดยคอนกรีตหัวเสำเข็มรับ COMPRESSIVE STRESS ถึง 120 
กก./ซม.² แล้วให้หยุดกำรตอกได้แต่กำรตอกมีข้อยกเว้นว่ำเสำเข็มจะต้องจมฝังดินไม่น้อยกว่ำ 5.00 เมตร     
ถ้ำเสำเข็มฝังจมดินน้อยกว่ำ 5.00 เมตร ถ้ำเสำเข็มฝังจมดินน้อยกว่ำ 5.00 เมตร แต่กำรตอกถึงขึ้น REFUSAL 
ก่อน ผู้รับจ้ำงอำจจะต้องท ำ JETTING ควบคู่กันไปในขณะตอกหำกสภำพดินอ ำนวยให้ ซึ่งผู้ว่ำจ้ำงจะก ำหนดให้
ขณะก่อสร้ำงในกรณีสภำพดินไม่เอ้ืออ ำนวยให้ใช้ JETTING เพรำะเป็นชั้น VERY STIFF CLAY ผู้รับจ้ำงอนุญำต
ให้หยุดกำรตอกก่อนถึงระดับได้ เสำเข็มทุกต้นเมื่อตอกถึงระดับแล้วจะต้องปรำศจำกรอยแตกร้ ำว หำกปรำกฏ
ว่ำมีช่ำงควบคุมงำนจะพิจำรณำก ำหนดวิธีกำรซ่อมหรืออำจจะให้ตอกเสำเพ่ิมก็ได้ผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติตำม
ค ำแนะน ำ 
   กำรยกเสำเข็ม ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำผู้ที่มีควำมช ำนำญในกำรตีเสำเข็มมำเป็นผู้ควบคุม คือ
กำรตีเสำเข็มในงำนนี้ กำรยกเสำเข็มในงำนนี้ให้ยกแบบ 2 จุด จุดที่ยกให้ห่ำงจำกปลำยเสำเข็ม -0.20L ตัว L 
คือควำมยำวของเสำเข็มก่อนที่จะยกเสำเข็มให้พ้นดิน ต้องให้สลิงที่ยกทั้ง 2 เส้นตึงเสียก่อนแล้วจึงยกขึ้นพร้อม 
ๆ กันเพ่ือป้องกันกำรแตกร้ำวของเสำเข็ม กำรล ำเลียงเสำเข็มจำกเชิงท่ำ ห้ำมล ำเลียงโดยวิธีดึงเสำให้ไถไปบน
นั่งร้ำนต้องล ำเลียงโดยวำงบนค้ ำยันอย่ำงน้อย 2 ชุด ที่มีล้อรถยำง หรือเหล็กรองรับแล้วแล่นบนรำงรถไฟขนำด
เล็กที่ขนำนกับควำมยำวของท่ำเรือเพ่ือให้เสำรับแรงสั่นสะเทือนน้อยที่สุดในระหว่ำงกำรเคลื่อนย้ำยเสำเข็มทุก
ต้น เมื่อตอกถึงระดับที่ต้องกำรแล้ว หัวเสำเข็มยอมให้เบนจำกศูนย์กลำงเสำที่ระบุไว้ในแบบแปลนไม่เกิน 2 นิ้ว  
หำกปรำกฏว่ำหัวเสำเข็มผิดศูนย์มำกกว่ำ 2 นิ้ว วิศวกรผู้ก ำกับงำนมีสิทธิสั่งให้ถอนเสำเข็มแล้วตอกใหม่ หรือสั่ง
ให้ท ำกำรแก้ไขตำมแต่กรณี ผู้รับจ้ำงต้องยอมปฏิบัติตำมค ำสั่งแก้ไขโดยทันที  
   ในกรณีที่จ ำเป็นที่จะต้องเคลื่อนย้ำยเสำไฟฟ้ำที่กีดขวำงกำรก่อสร้ำง ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เป็นของ
ผู้รับจ้ำงทั้งสิ้น ในกรณีที่ไม่สำมำรถจะท ำกำรก่อสร้ำงได้ตำมรูปแบบ และหรือมีกำรปรับปรุงแบบก่อสร้ำง
วิศวกรผู้ออกแบบหรือผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิที่จะกระท ำได้ตำมควำมจ ำเป็น เป็นต้นว่ำปรับแนวกำรก่อสร้ำง ลดหรือ
เพ่ิมควำมยำวสะพำน ปรับขนำดของท่ำเทียบเรือและต ำแหน่ง เป็นต้น ซึ่งกำรกระท ำดังกล่ำวไม่มีผลท ำให้ค่ำ
ก่อสร้ำงเปลี่ยนไปและไม่ท ำให้สำระส ำคัญของสัญญำเปลี่ยนแปลงไป 
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ส่วนที ่3 โครงการปรับปรุงพ้ืนโรงคลุมสัตว์น้้า งานระบบน้้าสะอาดและงานปรับปรุงห้องประชุม 
ระดับ  

- ก ำหนดระดับพ้ืนถนนทำงเข้ำอำคำรฯ สะพำนปลำสมุทรสำคร ต.มหำชัย อ.เมืองสมุทรสำคร 
จ.สมุทรสำคร ± 0.00 เมตร  

งานคอนกรีต  
- งำนคอนกรีตในส่วนของโครงสร้ำงทั้งหมด ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จของ C-PAC หรือเทียบเท่ำสำมำรถ
รับแรงอัดได้ไม่น้อยกว่ำ 280 กก./ตร.ซม.  

คานเหล็กรับพื้น 
- เป็นโครงสร้ำงเหล็กรูปพรรณอยู่ในต ำแหน่งตำมแบบแปลน รำยละเอียดตำมแบบก ำหนด 

หลังคา  
- เป็นโครงสร้ำงเหล็กรูปพรรณมุงด้วยเมทัลชีท พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
- ด้ังเหล็ก และแปเหล็ก รูปตัว C ขนำด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. หรือเทียบเท่ำ ตำมแบบก ำหนด 
- ดั้งเหล็ก และจันทันเหล็ก รูปตัว C ขนำด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. หรือเทียบเท่ำ ตำมแบบก ำหนด 
- เชิงชำย และไม้ปิดลอนกระเบื้อง รำยละเอียดตำมแบบก ำหนด 

ผนังอาคาร  
- ผ.1 หรือ ผนัง 1 เป็นผนังก่ออิฐมวลเบำ ฉำบปูนเรียบทั้งสองด้ำน ทำสี 
- ผ.2 หรือ ผนัง 2 เป็นผนังกรุกระเบื้องเคลือบขนำด 8”x 12” รำยละเอียดตำมแบบก ำหนด 
- ผ.3 หรือ ผนัง 3 เป็นผนังเดิมท ำควำมสะอำดแต่งผิวเรียบทำสีทั้งสองด้ำน  
- ผ.4 หรือ ผนัง 4 เป็นผนังเดิมสกัดผิว ฉำบปูนเรียบทั้งสองด้ำน ทำสี 

พื้นอาคาร  
- พ้ืน 1 เป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กของอำคำรเดิม 
- พ้ืน 2 เป็นพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณห้องน้ ำ พ้ืนผิวปูกระเบื้องชนิดกันลื่น ขนำด 8" x 8" 
รำยละเอียดก ำหนดให้ขณะก่อสร้ำง 
- พ้ืน 3 เป็นพื้นโครงสร้ำงเหล็กรูปพรรณ พ้ืนผิวปูด้วยไฟเบอร์ซีเมนต์ ขอบตรง หนำ 20 มม.  

งานอลูมิเนียม 
       วัสดุอุปกรณ์  งำนอลูมิเนียมทั้งหมดให้ใช้  ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ  1  มม.เป็นชนิดชุบโครเมี่ยม 
ทั้งหมด  พร้อมทั้งใส่ปลั๊กอุด  พีวีซีสีด ำ  ที่บริเวณรูที่เจำะเพ่ือท ำกำรยึดหรือขันสกรูให้เรียบร้อยทุกจุด  และใส่
แถบสักหลำดตำมบริเวณขอบบำนเลื่อนและบำนเปิดให้เป็นที่เรียบร้อย  ผู้รับจ้ำงด ำเนินงำนอลูมิเนียมจะต้อง
ส่งตัวอย่ำงกำรอนุมัติก่อนด ำเนินกำรติดตั้งจริง 
งานเชื่อมสแตนเลส (welding stainlees) 
           ให้เชื่อมด้วยวิธีกำรเชื่อมอำร์ค(arc welding)อำศัยควำมร้อนที่เกิดจำกกำรอำร์คของกระแสไฟฟ้ำ  
        เกิดประกำยอำร์ค V  
 - ลวดเชื่อมให้ใช้ชนิดอำร์กอนสแตนเลสยี่ห้อ 304 
 - ขนำดรอยเชื่อมถ้ำไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่ำงอ่ืนให้ใช้ดังต่อไปนี้ 
 - ควำมหนำของเหล็กไม่เกิน  6มม.ให้ใช้ขนำดของรอยเชื่อมเท่ำกับควำมหนำของเหล็ก 
 - ควำมหนำของเหล็กเกิน6 มม. ให้ใช้ขนำดของรอยเชื่อมเท่ำกับควำมหนำของเหล็กนั้นลบด้วย  
        2 มม. 
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งานไม้  
- ไม้ที่น ำมำใช้ในกำรตกแต่งอำคำรทั้งหมด ให้ใช้ไม้เนื้อแข็งที่ได้รับกำรคัดเลือกอย่ำงดีและได้รับกำร บ่ม
แห้งมำแล้ว ทั้งนี้ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่งตัวอย่ำงไม้ที่จะน ำมำใช้ให้ผู้ออกแบบหรือตัวแทน ตรวจสอบก่อน
สั่งน ำมำใช้ กำรต่อและเข้ำไม้ต้องกระท ำโดยช่ำงที่มีฝีมือประณีต วงกบประตูหน้ำต่ำงเป็นไม้เมื่อท ำกำร
ติดตั้งแล้วให้ปิดรักษำขอบไม่ให้ถูกกระแทกเป็นรอยด้วยเหล็กหรืออลูมิเนียม และห้ำมมิให้ใช้โครงวงกบ
เป็นเครื่องยึดโยงไม้แบบโดยกำรตีตะปูยึดสิ่งอ่ืนๆ กับงำนวงกบเป็นอันขำดจะท ำควำมเสียหำยให้กับวง
กบอย่ำงร้ำยแรง ผู้ออกแบบหรือตัวแทนสงวนสิทธิ์ที่จะขอเปลี่ยนวงกบให้ใหม่หำกพบว่ำมีควำมเสียเกิด
ขึ้นกับวงกบ ส ำหรับงำนไม้ตกแต่งขนำดที่ระบุในแบบให้ถือเป็นขนำดจริง หำกผู้รับจ้ำงฝ่ำฝืนและเกิด
ควำมเสียหำย ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขท้ังค่ำของและค่ำแรงงำน 

งานบันได  
- แม่บันไดและเสำรับชำนพักเป็นเหล็กรูปพรรณรูปตัว C ขนำด 200 x 80 x 7.5 x 11 มม. รำยละเอียด
ตำมแบบก ำหนด 
- ลูกนอนบันไดเป็นพ้ืนไมเ้ฌอร่ำ รำยละเอียดตำมแบบก ำหนด 
- พุกรับลูกนอนบันไดเป็นเหล็กฉำก ขนำด 75 x 75 x 6 มม. รำยละเอียดตำมแบบก ำหนด 
- พ้ืนไม้ชำนพักบันไดเป็นพ้ืนไมเ้ฌอร่ำ รำยละเอียดตำมแบบก ำหนด 
- ตงชำนพักบันไดเป็นเหล็กฉำก ขนำด 50 x 50 x 4 มม. รำยละเอียดตำมแบบก ำหนด 
- คำนชำนพักบันไดเป็นเหล็กรูปพรรณรูปตัว C ขนำด 200 x 80 x 7.5 x 11 มม. รำยละเอียดตำมแบบ
ก ำหนด 
- เสำรำวบันไดเป็นเหล็กกล่องขนำด 25 x 50 x2.3 มม. ท ำสีด ำด้ำน รำยละเอียดก ำหนดขณะก่อสร้ำง 
รำยละเอียดตำมแบบก ำหนด 
- รำวบันไดเป็นเหล็กกล่องขนำด 25 x 50 x 2.3 มม. ท ำสีด ำด้ำน รำยละเอียดก ำหนดขณะก่อสร้ำง 
รำยละเอียดตำมแบบก ำหนด 
- ระแนงแนวนอนเป็นเหล็กกล่องขนำด 25 x 25 x 2.3 มม. ท ำสีด ำด้ำน รำยละเอียดก ำหนดขณะ
ก่อสร้ำง รำยละเอียดตำมแบบก ำหนด 
- บันไดเหล็กทั้งหมด ให้ขัดให้เรียบร้อย พร้อมทำสีกันสนิม รำยละเอียดก ำหนดขณะก่อสร้ำง 

สุขภัณฑ์ 
 - ยี่ห้อ COTTO , KARAT, American Standard หรือเทียบเท่ำ เป็นสีขำวทั้งหมด พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด รำยละเอียดตำมแบบก ำหนด 
- รุ่นและยี่ห้อของสุขภัณฑ์ที่ระบุในแบบ สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ แต่ต้องอยู่ภำยในควำมตกลงของ ผู้ว่ำ
จ้ำง หรือทำงผู้ออกแบบ ทั้งนี้รำคำและคุณภำพของสุขภัณฑ์ต้องไม่น้อยไปจำกของเดิม 
- สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบจะต้องมีกำรหุ้มหรือคลุม เพ่ือป้องกันไม่ให้ช ำรุด หรือบุบสลำยขณะที่
งำนยังไม่เสร็จสิ้นฝังอยู่ในส่วนของอำคำรพอดีตรงที่จะต้องเจำะผ่ำน หำกพ้ืนนั้นมีกำรเปียกน้ ำอยู่เสมอ 
เช่นเป็นพ้ืนห้องน้ ำ หรือแผ่นพ้ืน หลังคำ ปลอกร้อยท่อต้องเป็นชนิดกันซึมผ่ำน ทั้งผิวด้ำนนอกและด้ำน
ในของปลอกร้อยท่อ และหำกบริเวณปลอกร้อย ท่อเป็นองค์อำคำรด้วย จะต้องท ำกำรฝังขณะท ำกำรเท
คอนกรีตหล่อองค์อำคำรส่วนนั้น 
- ต ำแหน่งติดตั้งสุขภัณฑ์ที่แสดงในแบบ เป็นเพียงต ำแหน่งโดยประมำณ สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ โดยทั้งนี้
ต้องโดยสถำปนิก หรือวิศวกร ผู้ออกแบบเป็นผู้วินิจฉัย 
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งานไฟฟ้า 
- กำรติดตั้งจะต้องถูกต้องตำมมำตรฐำนกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำภูมิภำค ผู้รับจ้ำ งจะต้อง
จัดหำช่ำงที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญส ำหรับงำนไฟฟ้ำโดยเฉพำะเพ่ือติดตั้งงำนระบบให้ดี
ที่สุด 
- ต้องติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำด 50(150) แอมแปร์ 1 ชุด/อำคำร เป็นมิเตอร์กฟภ.ของเดิมซึ่งได้น ำไปฝำก
ไว้กับกำรไฟฟ้ำฯ แล้ว, สวิทซ,์ ปลั๊กพร้อมอุปกรณ์ต่ำง ๆ ตำมแบบก ำหนด 
- ต้องติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำด 15(45) แอมแปร์ 1 ชุด/ห้อง เป็นมิเตอร์กฟภ.ของเดิมซึ่งได้น ำไปฝำกไว้
กับกำรไฟฟ้ำฯ แล้ว, สวิทซ,์ ปลั๊กพร้อมอุปกรณ์ต่ำง ๆ ตำมแบบก ำหนด 
- ให้เดินสำยภำยในท่อ U.PVC. พร้อมอุปกรณ์ยึดเกำะ ฝังในผนังและฝ้ำเพดำน (บริเวณท่ีมีกำรติดตั้งฝ้ำ
เพดำน) ด้วยควำมเรียบร้อยและปลอดภัยโดยต่อเชื่อมกับสำยเมนของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเข้ำตู้ 
CONTROL PANEL 
- ขนำดของสำยให้ยึดถือตำมมำตรฐำนกำรไฟฟ้ำเป็นเกณฑ์อุปกรณ์ต่ำง ๆ ดูรำยละเอียดในแปลนไฟฟ้ำ 
(ผลิตภัณฑ์ใช้ของ NATIONAL, LITEX, C.C.H.สแคว์ดี หรือเทียบเท่ำ)                                                                                                                                                              
- อุปกรณ์ไฟฟ้ำต่ำง ๆ เช่น ดวงโคมไฟฟ้ำ ปลั๊ก สวิทช์ กล่องดึงสำยและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ซึ่งแสดงไว้ในแบบ
เป็นต ำแหน่งที่ตั้งโดยประมำณเท่ำนั้น ต ำแหน่งที่แท้จริง ผู้รับจ้ำงจะต้องประสำนงำนกับผู้ ควบคุมกำร
ก่อสร้ำง สถำปนิกผู้ออกแบบตกแต่งภำยใน และผู้รับจ้ำงออกแบบ หรือติดตั้งอุปกรณ์อ่ืนๆ เพ่ือก ำหนด
ต ำแหน่งในขณะท ำกำรก่อสร้ำง 
- ผู้รับจ้ำงต้องยื่นขออนุญำตมิเตอร์ จำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ตลอดจนภำระค่ำใช้จ่ำยในส่วนต่ำง ๆ ให้
เป็นภำระหน้ำที่ของผู้รับจ้ำงเหมำทั้งหมด โดยไม่มีข้อแม้แต่ประกำรใด ๆ ทั้งสิ้น 
- ผู้รับจ้ำงจะต้องรับประกันคุณภำพของวัสดุ และอุปกรณ์ไฟฟ้ำทุกชนิด ยกเว้นหลอดไฟฟ้ำ เป็น
ระยะเวลำ 2 ปีหลังจำกวันตรวจรับงำนครั้งสุดท้ำย ในระยะเวลำรับประกันนี้ถ้ำหำกวัสดุหรืออุปกรณ์
ส่วนใดช ำรุดใช้งำนไม่ได้ ผู้รับจ้ำงจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ใช้งำนได้ โดยถูกต้องตำมหลักวิชำกำร และ
ผู้รับจ้ำงจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรนี้ทั้งหมด โดยไม่มีข้อแม้แต่ประกำรใด ๆ ทั้งสิ้น 

งานประปา-สุขาภิบาล 
- ท่อน้ ำโสโครกและท่อระบำยน้ ำทิ้ง ภำยในและภำยนอกอำคำรใช้ PVC CLASS 8.5 ตำมมอก.17-2523        
- ท่อประปำ และท่อน้ ำ REUSE ภำยในอำคำร ใช้ท่อ PVC CLASS 13.5 ตำม มอก.17-2523         
- ชุดมำตรวัดน้ ำพร้ อมประตูน้ ำให้ ใช้ตำมมำตรฐำนของกำรประปำส่วนภูมิภำค  1 ชุด/ห้อง                             
- ท่อระบำยน้ ำที่ต่อออกจำกอ่ำงล้ำงมือ และช่องระบำยน้ ำที่พ้ืนจะต้องติดที่ดักกลิ่น          
- ปลำยท่อระบำยแก๊ส (ท่อ VENT) จะต้องยกให้สูง และติดตะแกรงกันแมลงที่ปลำยท่อ          
- ท่อระบำยน้ ำจะต้องมีควำมลำดเอียงอย่ำงน้อย 1: 100 จำกสุขภัณฑ์ไปยังท่อระบำยน้ ำ          
- กำรตัดท่อ ต้องตัดให้ได้ระยะพอดีในกำรบรรจบท่อ ปลำยท่อที่ตัดต้องท ำกำรคว้ำนขุดเศษวัสดุที่ติด
ค้ำงออกให้หมดและปลำยท่อที่จะท ำกำรบรรจบ จะต้องสะอำดเรียบสม่ ำเสมอ 
- กำรเดินท่อต้องเดินให้ประณีต เรียบร้อยเป็นระเบียบมีแนวสม่ ำเสมอไม่เลี้ยวคดไปมำ และควรจะเดิน
ในช่องท่อเหนือฝ้ำหรือในผนัง ปลำยท่อที่เดินค้ำงไว้ เมื่องำนเสร็จจะต้อง สะอำดเรียบสม่ ำเสมอ         
- กำรยึดแขวนท่อจะต้องมีเหล็กรัดท่อที่ถูกผลิตขึ้นส ำหรับใช้รักท่อโดยเฉพำะตำมขนำดท่อรัดไว้ ส ำหรับ
กำรแขวนท่อวิ่งแนวรำบ ต้องใช้เหล็กเส้นโยงยึดไว้กับองค์อำคำร กำรยึดแขวนท่อจะท่อไปโดยมีกำร
ประสำนงำนเตรียมกำรให้พร้อมไปกับกำรหล่อคอนกรีตองค์อำคำร ระยะห่ำงระหว่ำงจุดยึดแขวนท่อ
เป็นไปดังต่อไปนี้ 
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- ท่อแนวดิ่งส ำหรับท่อ PVC จะต้องมีที่ยึดรองรับหรือแขวนทุก ๆ ระยะไม่เกิน 200 ซม. และทุก ๆ รอยต่อ
และทุกครึ่งหนึ่งของท่อแต่ละท่อน ส ำหรับท่อ G.S.P. 
- ให้ติดตั้งถังเก็บน้ ำสะอำดไฟเบอร์ ขนำดควำมจุ 2000 ลิตรหรือเทียบเท่ำ จ ำนวน 3 ชุด กำรติดตั้งให้
เป็นไปตำมกรรมวิธีของผู้ผลิต 
- ให้ติดตั้งบ่อพัก และบ่อดักไขมันพร้อมท่อระบำยน้ ำ โดยส่วนปลำยท่อให้ต่อลงบ่อพักและท่อระบำยน้ ำ
ลงที่ลุ่มรำยละเอียดตำมแบบก ำหนด 
- ให้ติดตั้งบ่อบ ำบัด ถังบ ำบัดน้ ำเสียส ำเร็จรูป รุ่น EC-20 ขนำด 6000 ลิตร หรือเทียบเท่ำ อำคำรละ 1 
ชุด กำรติดตั้งให้เป็นไปตำมกรรมวิธีของผู้ผลิต                              
- ผู้รับจ้ำงต้องยื่นขออนุญำตมิเตอร์ จำกกำรประปำส่วนภูมิภำค ตลอดจนภำระค่ำใช้จ่ำย ในส่วนต่ำง ๆ 
ให้เป็นภำระหน้ำที่ของผู้รับจ้ำงเหมำทั้งหมด โดยไม่มีข้อแม้แต่ประกำรใด ๆ ทั้งสิ้น 

งานทาสี  
- ก่อนที่จะท ำกำรทำสีส่วนหนึ่งส่วนใดของอำคำร จะต้องท ำควำมสะอำดจนปรำศจำกฝุ่นละอองผงให้
เรียบร้อย และพ้ืนที่จะท ำกำรทำสีจะต้องแห้งสนิท ห้ำมไม่ให้ทำสี ในขณะที่ ฝนตกหรืออำกำศชื้นของ   
เบเยอร์, กัปตัน, ทีโอเอ หรือเทียบเท่ำ และให้ทำสีรองพ้ืนปูนใหม่ก่อน ทำทับหน้ำด้วยสีน้ ำพลำสติก 
อะคีลิคอย่ำงน้อย 2 ครั้ง หรือจนสีขึ้น หรือ สีทำเหล็กโครง TRUSS หลังคำ ให้ใช้สีกันสนิมทำอย่ำงน้อย 
2 ครั้ง ทำสีน้ ำมันทับ 2 ครั้ง (รำยละเอียดก ำหนดให้ขณะก่อสร้ำง) ไม้ให้ขัดแต่งจนเรียบพร้อมทำสีรอง
พ้ืนกันเชื้อรำ 2 ครั้ง ทำสีน้ ำมันทับหน้ำ 2 ครั้ง กำรทำสีแต่ละครั้งให้ทิ้งระยะห่ำงกันอย่ำงน้อย 30 นำที 
ห้ำมเอำสีภำยในมำทำภำยนอก 

งานเชื่อม  
- ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน AISC ส ำหรับงำนเชื่อม 
- ลวดเชื่อมให้ใช้ชนิด E60xx ยี่ห้อ YAMAHA หรือเทียบเท่ำ 
- ขนำดรอยเชื่อมถ้ำไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่ำงอ่ืนให้ใช้ดังต่อไปนี้    
- ควำมหนำของเหล็กไม่เกิน 6 มม. ให้ใช้ขนำดของรอยเชื่อมเท่ำกับควำมหนำของเหล็ก 
- ควำมหนำของเหล็กเกิน 6 มม. ให้ใช้ขนำดของรอยเชื่อมเท่ำกับควำมหนำของเหล็กนั้นลบด้วย 2 มม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
งานการส้ารวจตรวจสอบและประเมินสภาพ 

ส ำรวจตรวจสอบและประเมินสภำพปัจจุบันของโครงสร้ำง ประเมินควำมสำมำรถในกำรรับน้ ำหนัก
บรรทุก กำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรรับน้ ำหนักบรรทุกกำรตรวจสอบพฤติกรรมอำคำร และกำรตรวจสอบ
ในภำคสนำม กำรทดสอบส่วนประกอบต่ำง ๆ ของโครงสร้ำง กำรวิเครำะห์สำเหตุควำมเสียหำย ของชิ้นส่วน
โครงสร้ำง ส ำรวจตรวจสอบควำมแข็งแรงของโครงสร้ำงอำคำร(Structural Assessment) 
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ผู้รับจ้ำงต้องจัดให้มีวิศวกรระดับผู้ช ำนำญกำรตรวจสอบควำมมั่นคงแข็งแรงของอำคำรฯ ในส่วนที่
จะต้องด ำเนินกำรก่อสร้ำง 

งานปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้าง  
1. งำนเสริมก ำลังโครงสร้ำงด้วย Carbon Fiber (Carbon Fiber) 

 เพ่ือเสริมก ำลังโครงสร้ำงให้สำมำรถรับก ำลังได้มำกขึ้น 
 เพ่ือป้องกันน้ ำหนักที่เพ่ิมข้ึนเนื่องจำกกำรซ่อมแซมโครงสร้ำง 
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2. งำนเสริมก ำลังโครงสร้ำงด้วย Steel Structure (Steel Plate) 
 เพ่ือเสริมก ำลังโครงสร้ำงให้สำมำรถรับก ำลังได้มำกขึ้น 

 

 
งานลิฟท์โดยสาร  

ลิฟท์โดยสำรพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ชนิดไม่มีห้องเครื่องด้ำนบน 
- ขนำดน้ ำหนักบรรทุก : ไม่น้อยกว่ำ 630 กิโลกรัม  
- ควำมเร็ว : ไม่น้อยกว่ำ 60 เมตรต่อนำที 
- จ ำนวนจอดชั้นรับ-ส่ง : 3 ชั้น  
- มำตรฐำน ISO-9001 หรือ EN81-1/2 
- ตู้โดยสำรลิฟท์ภำยในตกแต่งด้วยสแตนเลส เกรด 304 
- ระยะควำมปลอดภัยชั้นล่ำงสุดไม่น้อยควำมลึกบ่อลิฟท์ 
- ประกันสินค้ำและซ่อมบ ำรุง : ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

งานโสตและทัศนูปกรณ์  
 ไมโครโฟน 
 - สำยชนิดไดนำมิค 
 - ควำมถี่ตอบสนอง     : 70Hz – 16k Hz 
 - ทิศทำงกำรรับสัญญำณ  :   Cardioid หรือ HyperCardioid 
 - ควำมไวในกำรรับสัญญำณ : 1.7mV/Passcal 
 - ควำมแรงของสัญญำณ  : -55db 
 - ควำมต้ำนทำน   :  < 150 Ohm 
 ล ำโพง 
 - มุมกระจำยเสียง 90 องศำหรือใกล้เคียง 
 - ควำมถี่ตอบสนอง     : 90Hz – 19k Hz หรือดีกว่ำ 
 - ก ำลังขับ   :   ไม่น้อยกว่ำ 30W 
 - สำมำรถเลือกก ำลังควำมถ่ีได้ : ตำมมำตรฐำน 
 - ควำมดัง   : ไม่น้อยกว่ำ 87db 
 - ต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่ไม่น้อยว่ำ 5 ปี จำกตัวแทนจ ำหน่ำยภำยในประเทศหรือเจ้ำผลิตภัณฑ์ 
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 เครื่องเลือกสัญญำณภำพ HDMI 
 - เป็นเครื่องเลือกสัญญำณภำพ HDMI 
 - รองรับ HDCP 
 - สำมำรถควบคุมผ่ำนช่องสื่อสำรชนิด RS-232 หรือเทียบเท่ำ หรือดีกว่ำ 
 - รองรับควำมไวในกำรส่งข้อมูล 2.25Gbps หรือเทียบเท่ำ หรือดีกว่ำ 
 - ต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่ไม่น้อยว่ำ 5 ปี จำกตัวแทนจ ำหน่ำยภำยในประเทศหรือเจ้ำผลิตภัณฑ์ 
 จอรับภำพ 
 - เป็นจอ LED 
 - ขนำดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่ำ 50 นิ้ว 
 - รองรับกำรเชื่อมต่อ HDMI, VGA ฯลฯ 
 - พร้อมขำยึดผนัง 
  
งานรื้อถอน  

- ผู้รับจ้ำงต้องท ำกำรรื้อถอนออกทั้งหมด โดยให้เก็บเศษวัสดุต่ำง ๆ พร้อมขนย้ำยน ำไปทิ้งบริเวณนอก
พ้ืนที่ โดยเป็นภำระหน้ำที่ของผู้ว่ำจ้ำง กำรรื้อถอนต้องมีสิ่งของและอุปกรณ์รองรับมิให้ล่วงลงไปในพ้ืนที่
รอบข้ำง และมีอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ ให้เรียบร้อย ตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ำง 
รำยละเอียดก ำหนดให้ขณะก่อสร้ำง 

งานอ่ืน ๆ  
- มิติที่ระบุไว้ในแบบเป็นเมตร ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่ำงอ่ืน และห้ำมวัดขนำดจำกแบบโดยเด็ดขำด 
- สิ่งใดที่ไม่ได้ก ำหนดในแบบ รำยกำร แต่เป็นเนื้องำน ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำให้สมบูรณ์ 
- สิ่งใดที่ได้ก ำหนดในแบบ รำยกำร แต่มิได้ระบุในปริมำณงำนตำมประมำณรำคำถือว่ำเป็นเนื้องำน ผู้รับ
จ้ำงต้องจัดท ำให้สมบูรณ์ 
- สิ่งใดที่ขัดแย้งกันในแบบ ต่อแบบต่อรำยกำร หรือแบบต่อพ้ืนที่ก่อสร้ำงให้ถือว่ำสิ่งที่ดีกว่ำเป็นเกณฑ์
และวินิจฉัยโดยผู้ออกแบบ ,สถำปนิก,และวิศวกร ทรงไว้ซึ่งสิทธิในกำรในกำรแก้ไข  เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติม และตัดสินใจตำมควำมเหมำะสมทั้งนี้เพ่ือให้ถูกต้อง ตำมหลักวิชำกำร ให้ควำมมั่นคงแข็งแรง 
รวมทั้งควำมสวยงำม ตำมหลักสถำปัตยกรรม 
- ผู้รับจ้ำงต้องตกแต่งสถำนที่ให้เรียบร้อย และเก็บท ำควำมสะอำดให้เรียบร้อยให้ใช้กำรได้ทันที ที่ส่ง
มอบงำน            
- ผู้รับจ้ำงต้องท ำกำรก่อสร้ำงด้วยควำมประณีต เรียบร้อย โดยเป็นไปตำมหลักวิชำช่ำงที่ดี 
- ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำช่ำงฝีมือดี สำมำรถก่อสร้ำงตำมแบบที่ก ำหนดไว้ได้อย่ำงถูกต้อง และแล้วเสร็จ ตำม
สัญญำ          
- ก่อนเทคอนกรีตทุกครั้ง ให้ผู้รับจ้ำงต้องแจ้งเป็นลำยลักษณ์ อักษรให้ผู้ควบคุมงำนของผู้ว่ำจ้ำงทรำบ
อย่ำงน้อย 24 ชั่วโมง และต้องได้รับอนุญำตจำกผู้ควบคุมงำนก่อน จึงจะเทคอนกรีตได้ 
- ผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติตำมรูปแบบ และรำยกำร อย่ำงเคร่งครัด โดยปรำศจำกข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น 
- กำรเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ์ หรือวิธีกำรก่อสร้ำงให้งำนเป็นไปตำมหลักวิชำกำรควำมมั่นคงแข็งแรง
สมบูรณ์ของงำนก่อสร้ำงโดยไม่ท ำให้สำระส ำคัญของสัญญำเปลี่ยนแปลงไป ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถเรียกร้อง
ค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น  
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- กำรด ำเนินกำรขออนุญำต ไฟฟ้ำ ประปำ และอ่ืน ๆ จำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค,กำรประปำส่วน 
ภูมิภำค,เทศบำล และส่วนรำชกำร อ่ืน ๆ ตลอดจนภำระค่ำใช้จ่ำยในส่วนต่ำง ๆ ให้เป็น ภำระหน้ำที่ของ      
ผู้รับจ้ำงเหมำทั้งหมด โดยไม่มีขอแม้แต่ประกำรใด ๆ ทั้งสิ้น 

การก่อสร้าง  
- ผู้รับจ้ำงมีหน้ำที่จะต้องด ำเนินกำรในส่วนของก่อสร้ำงที่เป็นสิ่งล่วงล้ ำล ำน้ ำให้ได้ใบอนุญำต (ในกรณีที่
ต้องขออนุญำต) จำกกรมเจ้ำท่ำ หรือกำรจัดท ำสิ่ง อ่ืน ๆ ที่ประกอบกำรขออนุญำตสิ่งล่วงล้ ำฯ นั้น      
ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำโดยให้ได้ใบอนุญำตฯ ดังกล่ำวได้ (ค่ำใช้จ่ำย ,ระยะเวลำไม่สำมำรถน ำมำเรียกร้องเพ่ิม
ได้)                                 

หมายเหตุ  
-กำรขออนุญำตในกำรก่อสร้ำงต่ำง ๆ จำกหน่วยงำนรำชกำร เช่น กระทรวงคมนำคม,กรมขนส่งทำงน้ ำ
และพำณิชย์นำวี, องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล, เทศบำล, กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค, กำรประปำส่วนภูมิภำค
และอ่ืน ๆ ทั้งหมด  ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรให้เป็นภำระหน้ำที่ของผู้รับจ้ำงทั้งสิ้น 

การเปลี่ยนแปลง  
- หำกแบบแปลนและรำยกำรขัดแย้งกัน หรือไม่ได้ก ำหนดไว้ในแบบแปลนรำยกำรก่อสร้ำง แต่เป็นส่วนที่
จะต้องก่อสร้ำง  เพื่อให้งำนเป็นไปตำมหลักวิชำกำรก่อสร้ำงที่ดี หรือเพ่ือให้งำนก่อสร้ำงสมบูรณ์สวยงำม 
รวดเร็ว ผู้รับจ้ำงเหมำต้องจัดท ำตำมค ำสั่งของสถำปนิก วิศวกร หัวหน้ำส ำนักงำนวิศวกรรมและ
สิ่งแวดล้อมและผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง กำรเพ่ิมเติมรำยละเอียดต่ำง ๆ ของงำนก่อสร้ำงตลอดจนกำร
เปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ์หรือวิธีกำรก่อสร้ำงให้งำนเป็นไปตำมหลักวิชำกำร ควำมมั่นคงแข็งแรงสมบูรณ์
ของงำนก่อสร้ำง โดยไม่ท ำให้สำระส ำคัญของสัญญำเปลี่ยนแปลงไป ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถเรียกร้อง
ค่ำใช้จ่ำยใด ๆทั้งสิ้น 

..............................................................................................................................................  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***กรณีแบบก่อสร้างขัดแย้งกับรายการประกอบแบบและรายการปริมาณราคา ให้ผู้รับจ้างประสานกับ
ทางองค์การสะพานปลา ทั้งนี้รายละเอียดดังกล่าวต้องเป็นประโยชน์ต่อองค์การสะพานปลาเท่านั้น ส่วนค่า
ใช่จ่ายเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง*** 
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