
ประกาศเทศบาลเมืองสระแกว
เรื่อง ประมูลจางโครงการขยายเขตระบบจําหนายน้ําประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแกว

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)
----------------------------------------

เทศบาลเมืองสระแกว มีความประสงคจะประมูลจางโครงการขยายเขตระบบจําหนายน้ําประปาภายใน
เขตเทศบาลเมืองสระแกวดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยดําเนินการขยายเขตระบบจําหนายน้ําประปาใหแกชุมชนท่ีไมมี
น้ําประปาใช ดังนี้

1. ชุมชนเมืองยอยท่ี 2 บานหนองนกเขาพีทีที
- บริเวณถนนเทศบาล 1 ขางศาลหลักเมือง (บานหนองนกเขา) (ตามแบบแปลนการประปาสวน

ภูมิภาคเขต 1 เลขท่ี PWA1-58 SK005)
2. ชุมชนเมืองยอยท่ี 5 บานเนินสมบูรณ
- บริเวณถนนเทศบาล 31 จากสี่แยกกลางซอยถึงสนามกอลฟ (ตามแบบแปลนการประปาสวนภูมิภาคเขต 1

เลขท่ี PWA1-58 SK011)
3. ชุมชนเมืองยอยท่ี 6 บานชาติเจริญ
- บริเวณจากบานนายศักดิ์ดา พิมพิสาร ถึงถนนเทศบาล 14 (ตามแบบแปลนการประปาสวนภูมิภาคเขต 1

เลขท่ี PWA1-58 SK014)
4. ชุมชนเมืองยอยท่ี 7 บานศูนยการคาเมืองทอง
- บริเวณถนนเทศบาล 23 (ซอยประดับยนต) (ตามแบบแปลนการประปาสวนภูมิภาคเขต 1 เลขท่ี

กปภ.ข1 -0337/57)
5. ชุมชนเมืองยอยท่ี 14 บานลัดกะสัง
- บริเวณซอยไปสํานักสงฆลัดกะสัง (ตามแบบแปลนการประปาสวนภูมิภาคเขต1 เลขท่ี PWA1-58 SK018)
6. ชุมชนเมืองยอยท่ี 20 บานสระแกว - สระขวัญ 1
- บริเวณซอยขางรานทรีบอยสเต็ก ขางคายมวยถนนสายเลี่ยงเมือง (ตามแบบแปลนการประปา

สวนภูมิภาคเขต 1 เลขท่ี PWA1-58 SK020)
ราคาเริ ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จํานวนเงิน 2,158,000 บาท

(สองลานหนึ่งแสนหาหม่ืนแปดพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและได

แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ

ประกาศเทศบาลเมืองสระแกว
เรื่อง ประมูลจางโครงการขยายเขตระบบจําหนายน้ําประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแกว

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)
----------------------------------------

เทศบาลเมืองสระแกว มีความประสงคจะประมูลจางโครงการขยายเขตระบบจําหนายน้ําประปาภายใน
เขตเทศบาลเมืองสระแกวดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยดําเนินการขยายเขตระบบจําหนายน้ําประปาใหแกชุมชนท่ีไมมี
น้ําประปาใช ดังนี้

1. ชุมชนเมืองยอยท่ี 2 บานหนองนกเขาพีทีที
- บริเวณถนนเทศบาล 1 ขางศาลหลักเมือง (บานหนองนกเขา) (ตามแบบแปลนการประปาสวน

ภูมิภาคเขต 1 เลขท่ี PWA1-58 SK005)
2. ชุมชนเมืองยอยท่ี 5 บานเนินสมบูรณ
- บริเวณถนนเทศบาล 31 จากสี่แยกกลางซอยถึงสนามกอลฟ (ตามแบบแปลนการประปาสวนภูมิภาคเขต 1

เลขท่ี PWA1-58 SK011)
3. ชุมชนเมืองยอยท่ี 6 บานชาติเจริญ
- บริเวณจากบานนายศักดิ์ดา พิมพิสาร ถึงถนนเทศบาล 14 (ตามแบบแปลนการประปาสวนภูมิภาคเขต 1

เลขท่ี PWA1-58 SK014)
4. ชุมชนเมืองยอยท่ี 7 บานศูนยการคาเมืองทอง
- บริเวณถนนเทศบาล 23 (ซอยประดับยนต) (ตามแบบแปลนการประปาสวนภูมิภาคเขต 1 เลขท่ี

กปภ.ข1 -0337/57)
5. ชุมชนเมืองยอยท่ี 14 บานลัดกะสัง
- บริเวณซอยไปสํานักสงฆลัดกะสัง (ตามแบบแปลนการประปาสวนภูมิภาคเขต1 เลขท่ี PWA1-58 SK018)
6. ชุมชนเมืองยอยท่ี 20 บานสระแกว - สระขวัญ 1
- บริเวณซอยขางรานทรีบอยสเต็ก ขางคายมวยถนนสายเลี่ยงเมือง (ตามแบบแปลนการประปา

สวนภูมิภาคเขต 1 เลขท่ี PWA1-58 SK020)
ราคาเริ ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จํานวนเงิน 2,158,000 บาท

(สองลานหนึ่งแสนหาหม่ืนแปดพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและได

แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ

ประกาศเทศบาลเมืองสระแกว
เรื่อง ประมูลจางโครงการขยายเขตระบบจําหนายน้ําประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแกว

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)
----------------------------------------

เทศบาลเมืองสระแกว มีความประสงคจะประมูลจางโครงการขยายเขตระบบจําหนายน้ําประปาภายใน
เขตเทศบาลเมืองสระแกวดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยดําเนินการขยายเขตระบบจําหนายน้ําประปาใหแกชุมชนท่ีไมมี
น้ําประปาใช ดังนี้

1. ชุมชนเมืองยอยท่ี 2 บานหนองนกเขาพีทีที
- บริเวณถนนเทศบาล 1 ขางศาลหลักเมือง (บานหนองนกเขา) (ตามแบบแปลนการประปาสวน

ภูมิภาคเขต 1 เลขท่ี PWA1-58 SK005)
2. ชุมชนเมืองยอยท่ี 5 บานเนินสมบูรณ
- บริเวณถนนเทศบาล 31 จากสี่แยกกลางซอยถึงสนามกอลฟ (ตามแบบแปลนการประปาสวนภูมิภาคเขต 1

เลขท่ี PWA1-58 SK011)
3. ชุมชนเมืองยอยท่ี 6 บานชาติเจริญ
- บริเวณจากบานนายศักดิ์ดา พิมพิสาร ถึงถนนเทศบาล 14 (ตามแบบแปลนการประปาสวนภูมิภาคเขต 1

เลขท่ี PWA1-58 SK014)
4. ชุมชนเมืองยอยท่ี 7 บานศูนยการคาเมืองทอง
- บริเวณถนนเทศบาล 23 (ซอยประดับยนต) (ตามแบบแปลนการประปาสวนภูมิภาคเขต 1 เลขท่ี

กปภ.ข1 -0337/57)
5. ชุมชนเมืองยอยท่ี 14 บานลัดกะสัง
- บริเวณซอยไปสํานักสงฆลัดกะสัง (ตามแบบแปลนการประปาสวนภูมิภาคเขต1 เลขท่ี PWA1-58 SK018)
6. ชุมชนเมืองยอยท่ี 20 บานสระแกว - สระขวัญ 1
- บริเวณซอยขางรานทรีบอยสเต็ก ขางคายมวยถนนสายเลี่ยงเมือง (ตามแบบแปลนการประปา

สวนภูมิภาคเขต 1 เลขท่ี PWA1-58 SK020)
ราคาเริ ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จํานวนเงิน 2,158,000 บาท

(สองลานหนึ่งแสนหาหม่ืนแปดพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและได

แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ





เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี E4/2559
โครงการขยายเขตระบบจําหนายน้ําประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแกว

ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแกว ลงวันท่ี 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
…………………………………….…...

เทศบาลเมืองสระแกว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล” มีความประสงคจะประมูลจางโครงการขยายเขต
ระบบจําหนายน้ําประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแกวดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ดังนี้

1. ชุมชนเมืองยอยท่ี 2 บานหนองนกเขาพีทีที
- บริเวณถนนเทศบาล 1 ขางศาลหลักเมือง (บานหนองนกเขา) (ตามแบบแปลนการประปาสวน

ภูมิภาคเขต 1 เลขท่ี PWA1-58 SK005)
2. ชุมชนเมืองยอยท่ี 5 บานเนินสมบูรณ
- บริเวณถนนเทศบาล31จากสี่แยกกลางซอยถึงสนามกอลฟ (ตามแบบแปลนการประปาสวนภูมิภาคเขต 1

เลขท่ี PWA1-58 SK011)
3. ชุมชนเมืองยอยท่ี 6 บานชาติเจริญ
- บริเวณจากบานนายศักดิ์ดา พิมพิสาร ถึงถนนเทศบาล 14 (ตามแบบแปลนการประปาสวนภูมิภาคเขต 1

เลขท่ี PWA1-58 SK014)
4. ชุมชนเมืองยอยท่ี 7 บานศูนยการคาเมืองทอง
- บริเวณถนนเทศบาล 23 (ซอยประดับยนต) (ตามแบบแปลนการประปาสวนภูมิภาคเขต 1 เลขท่ี

กปภ.ข1 -0337/57)
5. ชุมชนเมืองยอยท่ี 14 บานลัดกะสัง
- บริเวณซอยไปสํานักสงฆลัดกะสัง (ตามแบบแปลนการประปาสวนภูมิภาคเขต1 เลขท่ี PWA1-58 SK018)
6. ชุมชนเมืองยอยท่ี 20 บานสระแกว - สระขวัญ 1
- บริเวณซอยขางรานทรีบอยสเต็ก ขางคายมวยถนนสายเลี่ยงเมือง (ตามแบบแปลนการประปา

สวนภูมิภาคเขต 1 เลขท่ี PWA1-58 SK020)
ราคากลาง 2,158,000 บาท (สองลานหนึ่งแสนหาหม่ืนแปดพันบาทถวน) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้

1. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.5 แบบสัญญาจาง
1.6 แบบหนังสือคํ้าประกัน

(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา

1.7 บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม



1.8 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1
(2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2

2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและ

ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน

และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.7

2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิแ์ละความคุมกันเชนวา นั้น

2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของเทศบาล
เมืองสระแกว

2.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานการกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ี
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา 863,200 บาท (แปดแสนหกหม่ืนสามพันสองรอยบาทถวน)
และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ี “เทศบาลเมืองสระแกว” เชื่อถือ

2.7 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่ง
ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Govermment Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

2.9 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย เวน
แตการรับจายเงินแตละครั้ง ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได

3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุ นสวนจํากัด ใหยื ่นสําเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญพรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง

(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง



(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหยื่น
สําเนาสัญญาของการรวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา
ท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1)

(4) เอกสารอ่ืน
1. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย
2. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภ.พ.20)
3. ใบเสร็จรับเงินหรือสําเนา
4. สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร (ถามี)

(5) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่น ตามแบบ ในขอ 1.8 (1)
3.2 สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา (ถามี)

(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน

(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
(6) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(7) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ 1.8 (2)

4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมท้ังลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน

4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ  ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย

โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไวและจะถอน
การเสนอราคามิได

4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจางใหแลวเสร็จ
ไมเกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก “เทศบาลเมืองสระแกว” ใหเริ่มทํางาน

4.5 กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดูราง
สัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประมูลจางท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอ
ตามเงือ่นไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจาหนาซอง
ถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “เอกสารประมูลจางตามเอกสาร
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี E4/2559 ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ
ในวันท่ี 7 เมษายน 2559 ตั้งแตเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแกว
สํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว

เม่ือพนกําหนดเวลาย่ืนเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด



คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
แตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปน
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.7 (1)
ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมท้ังตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงค
จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐาน
วาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว

หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลกอนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมตามขอ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลเมืองสระแกวจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา
ดังกลาวเปนผูท้ิงงาน

ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ี
กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด ภายใน 3 วัน
นับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนท่ีสุด

หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว คณะกรรมการดําเนินการ
ประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผู มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืน
และเม่ือแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากข้ันตอนท่ีคางอยูภายในเวลาของการเสนอ
ราคาท่ียังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแต
คณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได
ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี
เพ่ือเริม่ตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยูในสถานท่ีนั้นทราบ

คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวดราคาฯ
เพ่ือใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ

4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามวัน

เวลา สถานท่ี ท่ีทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว (User ID)
และรหัสผาน (Password) เม่ือผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว

(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ท่ีไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค

(3) ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนท่ี 2,158,000 บาท
(สองลานหนึ่งแสนหาหม่ืนแปดพันบาทถวน)

(4) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ท้ังปวงไวดวยแลว



(5) ผูมีสิทธเิสนอราคาตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธเิสนอราคาท่ี LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ีเสนอในการ

ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอลดราคาข้ันต่ํา
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการเสนอลดราคา
ครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 4,000 บาท (สีพ่ันบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว

(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาท่ียืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด

(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา

5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค

จํานวน 107,900 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันเการอยบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการคํ้าประกันตั้งแตวัน
ยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

5.1 เงินสด
5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาลเมืองสระแกว” โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซองขอเสนอทาง

ดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ “เทศบาลเมืองสระแกว” จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูคํ้า

ประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือก
ไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูมีสิทธเิสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว

การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย

6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ เทศบาลเมืองสระแกว จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ

ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวน ตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง ตามขอ 4 แลว
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือท่ีผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ี
มิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลเมืองสระแกว เทานั้น

6.3 เทศบาลเมืองสระแกวสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมีการ
ผอนผัน  ในกรณีดังตอไปนี้

(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลเมืองสระแกว



(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ท่ีกําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน

6.4 ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรรมการ
ดําเนินการประมูล หรือเทศบาลเมืองสระแกวมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได “เทศบาลเมืองสระแกว” มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทํา
สัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง

6.5 “เทศบาลเมืองสระแกว” ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ “เทศบาลเมืองสระแกว” เปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ
เสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ัง “เทศบาลเมืองสระแกว” จะพิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือ
ไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน

ในกรณีผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือเทศบาลเมืองสระแกว จะใหผู มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผู มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได เทศบาลเมืองสระแกวมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูมีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น

6.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวาผูประสงค
จะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธเิสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ 1.8 เทศบาลเมืองสระแกว มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และเทศบาลเมืองสระแกวจะ
พิจารณาลงโทษผูมีสิทธเิสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน

7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา

ดังระบุในขอ 1.5 กับ “เทศบาลเมืองสระแกว” ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางท่ีประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได ใหเทศบาลเมืองสระแกวยึดถือไว
ในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

7.1 เงินสด
7.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาลเมืองสระแกว” โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอน

หนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2)
7.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อ
เวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2)

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย



หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจากขอผูกพันตาม
สัญญาจางแลว

8. คาจางและการจายเงิน
เทศบาลเมืองสระแกวจะจายเงินคาจาง โดยแบงงวดงานออกเปน 2 งวด ระยะเวลากอสราง 120 วัน

ตามรายละเอียดดังนี้
งวดท่ี 1 คิดคากอสรางเปนเงิน 40 % ของราคาตามสัญญาจาง ระยะเวลากอสราง 60 วัน จะจาย

ใหผูรับจางเม่ือผูรับจางปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอย ดังนี้
- ดําเนินการวางทอน้ําประปาชุมชนเมืองยอยท่ี 2 บานหนองนกเขาพีทีที บริเวณถนนเทศบาล 1 ขาง

ศาลหลักเมือง (บานหนองนกเขา) รายละเอียดตามแบบ รูป รายการ ของการประปาสวนภูมิภาค สาขาสระแกวกําหนดแลวเสร็จ
- ดําเนินการวางทอน้ําประปาชุมชนเมืองยอยท่ี 5 บานเนินสมบูรณ บริเวณถนนเทศบาล 31 จากสี่แยก

กลางซอยถึงสนามกอลฟ รายละเอียดตามแบบ รูป รายการ ของการประปาสวนภูมิภาค สาขาสระแกวกําหนดแลวเสร็จ
- ดําเนินการวางทอน้ําประปาชุมชนเมืองยอยท่ี 6 บานชาติเจริญ บริเวณจากบานนายศักดิ์ดา พิมพิสาร

ถึงถนนเทศบาล 14 รายละเอียดตามแบบ รูป รายการ ของการประปาสวนภูมิภาค สาขาสระแกวกําหนด แลวเสร็จ
- ทําการติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด
- เก็บรายละเอียดตางๆ พรอมเก็บทําความสะอาดบริเวณสถานท่ีกอสรางใหเรียบรอยกอนสงมอบงาน
งวดท่ี 2 (งวดสุดทาย) คิดคากอสรางเปนเงิน 60 % ของราคาตามสัญญาจาง ระยะเวลากอสราง

60 วัน จะจายใหผูรับจางเม่ือผูรับจางปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอย ดังนี้
- ดําเนินการวางทอน้ําประปาชุมชนเมืองยอยท่ี 7 บานศูนยการคาเมืองทอง บริเวณถนนเทศบาล 23

(ซอยประดับยนต) รายละเอียดตามแบบ รูป รายการ ของการประปาสวนภูมิภาค สาขาสระแกวกําหนด แลวเสร็จ
- ดําเนินการวางทอน้ําประปาชุมชนเมืองยอยท่ี 14 บานลัดกะสัง บริเวณซอยไปสํานักสงฆลัดกะสัง

รายละเอียดตามแบบ รูป รายการ ของการประปาสวนภูมิภาค สาขาสระแกวกําหนด แลวเสร็จ
- ดําเนินการวางทอน้ําประปาชุมชนเมืองยอยท่ี 20 บานสระแกว - สระขวัญ บริเวณซอยขางรานทรีบอยสเตก

ขางคายมวยถนนสายเลี่ยงเมือง รายละเอียดตามแบบ รูป รายการ ของการประปาสวนภูมิภาค สาขาสระแกวกําหนดแลวเสร็จ
- ทําการติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด
- เก็บรายละเอียดตางๆ พรอมเก็บทําความสะอาดบริเวณสถานท่ีกอสรางใหเรียบรอยกอนสงมอบงาน

ระยะเวลาดําเนินการกอสราง 120 วัน

9. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.25 ของคาจางตามสัญญาตอวัน

10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจาง

ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา
ไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันท่ีเทศบาลเมืองสระแกวไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง



11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ
11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2559 (เงินอุดหนุนท่ัวไป) จํานวนเงิน 2,158,000 บาท (สองลานหนึ่งแสนหาหม่ืนแปดพันบาทถวน)
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ “เทศบาล” ไดรับอนุมัติจายเงินงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เงินอุดหนุนท่ัวไป) เปนคากอสรางโครงการขยายเขตระบบจําหนายน้ําประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแกว แลวเทานั้น

ราคากลางของงานกอสรางโครงการขยายเขตระบบจําหนายน้ําประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแกว
ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงินท้ังสิ้น 2,158,000 บาท (สองลานหนึ่งแสนหาหม่ืนแปดพันบาทถวน)

11.2 เม่ือเทศบาลเมืองสระแกว ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจางและได
ตกลงจางตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของ
ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออ่ืน

(3) ในกรณีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี

11.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอเทศบาล
เมืองสระแกวแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเม่ือไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว
ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขท่ีกําหนดใน ขอ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น
เทศบาลเมืองสระแกวจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังอาจพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม

11.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองสระแกว ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 เทศบาลเมืองสระแกวจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจาก
ผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาให
เปนผูท้ิงงาน ตามระเบียบของทางราชการ

11.5 เทศบาลเมืองสระแกว สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

12. มาตรฐานฝมือชาง
เม่ือ “เทศบาลเมืองสระแกว” ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง

กอสรางตามประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอราคา
จะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ
ปวช ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10
ของแตละสาขาชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
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จ านวน   2   แผ่น

ค่าวัสดแุละค่าแรงงาน ค่าก่อสรา้งทั้งหมด
รวมเปน็เงนิ(บาท) รวมเปน็เงนิ (บาท)

1 ตน้ทนุค่าก่อสรา้งวางทอ่น้้าประปา 155,181.00             1.3365    206,055             

เง่ือนไข
เงินล่วงหนา้จ่าย...............0.................%
เงินประกันผลงานหกั......0.................%
ดอกเบี้ยเงินกู.้..................7.................%
ภาษมีูลค่าเพิ่ม..................7................%
รวมค่าก่อสร้างเปน็เงินท้ังส้ิน 206,055             
คิดเพยีง 206,000            
 ตวัอักษร                                                           (หน่ึงหมื่นหา้พันสองรอ้ยบาทถ้วน.)สองแสนหกพันบาทถ้วน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ   การประปาส่วนภมูิภาค เขต 1
แบบเลขที่  ตามแบบแปลนการประปาส่วนภมูิภาค
ประมาณราคาตามแบบ  ปร. 4

ล้าดบัที่ รายการ Factor  F

ก้าหนดราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลางเทศบาลเมืองสระแก้ว               เมื่อวนัท่ี  2  มีนาคม  2559

หมายเหตุ

สรปุ

เทศบาลเมอืงสระแก้ว  อ้าเภอเมอืงสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว
ประเภท  โครงการขยายเขตระบบจ าหนา่ยน้ าประปา ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
เจ้าของงาน  เทศบาลเมืองสระแก้ว   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานที่ก่อสรา้ง  ชุมชนเมืองย่อยท่ี 2 บา้นหนองนกเขาพทีีที บริเวณถนนเทศบาล 1 ข้างศาลหลักเมือง (บา้นหนองนกเขา)

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง



จ านวน   3   แผ่น

ค่าวัสดแุละค่าแรงงาน ค่าก่อสรา้งทั้งหมด
รวมเปน็เงนิ(บาท) รวมเปน็เงนิ (บาท)

1 ตน้ทนุค่าก่อสรา้งวางทอ่น้้าประปา 289,252.00             1.3365    385,241             

เง่ือนไข
เงินล่วงหนา้จ่าย...............0.................%
เงินประกันผลงานหกั......0.................%
ดอกเบี้ยเงินกู.้..................7.................%
ภาษมีูลค่าเพิ่ม..................7................%
รวมค่าก่อสร้างเปน็เงินท้ังส้ิน 385,241             
คิดเพยีง 385,000            
 ตวัอักษร                                                           (หน่ึงหมื่นหา้พันสองรอ้ยบาทถ้วน.)

สรปุ

เทศบาลเมอืงสระแก้ว  อ้าเภอเมอืงสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว
ประเภท  โครงการขยายเขตระบบจ าหนา่ยน้ าประปา ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
เจ้าของงาน  เทศบาลเมืองสระแก้ว   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสรา้ง  ชุมชนเมืองย่อยท่ี 5 บา้นเนนิสมบรูณ์ บริเวณถนนเทศบาล 31 จากส่ีแยกกลางซอยถึงสนามกอล์ฟ
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ   การประปาส่วนภมูิภาค เขต 1
แบบเลขที่  ตามแบบแปลนการประปาส่วนภมูิภาค
ประมาณราคาตามแบบ  ปร. 4

Factor  F หมายเหตุ

สามแสนแปดหมื่นหา้พันบาทถ้วน

ก้าหนดราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลางเทศบาลเมืองสระแก้ว               เมื่อวนัท่ี  2  มีนาคม  2559

ล้าดบัที่ รายการ



จ านวน   3   แผ่น

ค่าวัสดแุละค่าแรงงาน ค่าก่อสรา้งทั้งหมด
รวมเปน็เงนิ(บาท) รวมเปน็เงนิ (บาท)

1 ตน้ทนุค่าก่อสรา้งวางทอ่น้้าประปา 417,873.00             1.3365    557,143             

เง่ือนไข
เงินล่วงหนา้จ่าย...............0.................%
เงินประกันผลงานหกั......0.................%
ดอกเบี้ยเงินกู.้..................7.................%
ภาษมีูลค่าเพิ่ม..................7................%
รวมค่าก่อสร้างเปน็เงินท้ังส้ิน 557,143             
คิดเพยีง 557,000            
 ตวัอักษร                                                           (หน่ึงหมื่นหา้พันสองรอ้ยบาทถ้วน.)

สรปุ

ประเภท  โครงการขยายเขตระบบจ าหนา่ยน้ าประปา ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง
เทศบาลเมอืงสระแก้ว  อ้าเภอเมอืงสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

เจ้าของงาน  เทศบาลเมืองสระแก้ว   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานที่ก่อสรา้ง  ชุมชนเมืองย่อยท่ี 6 บา้นชาติเจริญ บริเวณจากบา้นนายศักด์ิดา พมิพสิาร ถึงถนนเทศบาล 14

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ   การประปาส่วนภมูิภาค เขต 1
แบบเลขที่  ตามแบบแปลนการประปาส่วนภมูิภาค
ประมาณราคาตามแบบ  ปร. 4
ก้าหนดราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลางเทศบาลเมืองสระแก้ว              เมื่อวนัท่ี  2  มีนาคม  2559

ล้าดบัที่ รายการ Factor  F หมายเหตุ

หา้แสนหา้หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน



จ านวน   2   แผ่น

ค่าวัสดแุละค่าแรงงาน ค่าก่อสรา้งทั้งหมด
รวมเปน็เงนิ(บาท) รวมเปน็เงนิ (บาท)

1 ตน้ทนุค่าก่อสรา้งวางทอ่น้้าประปา 240,683                  1.3365    319,963             

เง่ือนไข
เงินล่วงหนา้จ่าย...............0.................%
เงินประกันผลงานหกั......0.................%
ดอกเบี้ยเงินกู.้..................7.................%
ภาษมีูลค่าเพิ่ม..................7................%
รวมค่าก่อสร้างเปน็เงินท้ังส้ิน 319,963             
คิดเพยีง 319,000            
 ตวัอักษร                                                           (หน่ึงหมื่นหา้พันสองรอ้ยบาทถ้วน.)

สรปุ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง
เทศบาลเมอืงสระแก้ว  อ้าเภอเมอืงสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

เจ้าของงาน  เทศบาลเมืองสระแก้ว   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานที่ก่อสรา้ง  ชุมชนเมืองย่อยท่ี 7 บา้นศูนย์การค้าเมืองทอง บริเวณถนนเทศบาล 23 (ซอยประดับยนต์)
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ   การประปาส่วนภมูิภาค เขต 1
แบบเลขที่  ตามแบบแปลนการประปาส่วนภมูิภาค

ประเภท  โครงการขยายเขตระบบจ าหนา่ยน้ าประปา ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

ประมาณราคาตามแบบ  ปร. 4
ก้าหนดราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลางเทศบาลเมืองสระแก้ว               เมื่อวนัท่ี  2  มีนาคม  2559

ล้าดบัที่ รายการ Factor  F หมายเหตุ

สามแสนหน่ึงหมื่นเก้าพันบาทถ้วน



จ านวน   2   แผ่น

ค่าวัสดแุละค่าแรงงาน ค่าก่อสรา้งทั้งหมด
รวมเปน็เงนิ(บาท) รวมเปน็เงนิ (บาท)

1 ตน้ทนุค่าก่อสรา้งวางทอ่น้้าประปา 156,648                  1.3365    208,016             

เง่ือนไข
เงินล่วงหนา้จ่าย...............0.................%
เงินประกันผลงานหกั......0.................%
ดอกเบี้ยเงินกู.้..................7.................%
ภาษมีูลค่าเพิ่ม..................7................%
รวมค่าก่อสร้างเปน็เงินท้ังส้ิน 208,016             
คิดเพยีง 208,000            
 ตวัอักษร                                                           (หน่ึงหมื่นหา้พันสองรอ้ยบาทถ้วน.)

สรปุ

เทศบาลเมอืงสระแก้ว  อ้าเภอเมอืงสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว
ประเภท  โครงการขยายเขตระบบจ าหนา่ยน้ าประปา ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
เจ้าของงาน  เทศบาลเมืองสระแก้ว   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานที่ก่อสรา้ง  ชุมชนเมืองย่อยท่ี 14 บา้นลัดกะสัง บริเวณซอยไปส านกัสงฆลั์ดกะสัง

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ   การประปาส่วนภมูิภาค เขต 1
แบบเลขที่  ตามแบบแปลนการประปาส่วนภมูิภาค
ประมาณราคาตามแบบ  ปร. 4
ก้าหนดราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลางเทศบาลเมืองสระแก้ว               เมื่อวนัท่ี  2  มีนาคม  2559

ล้าดบัที่ รายการ Factor  F หมายเหตุ

สองแสนแปดพันบาทถ้วน



                     ข้างค่ายมวยถนนสายเล่ียงเมือง

จ านวน   2   แผ่น

ค่าวัสดแุละค่าแรงงาน ค่าก่อสรา้งทั้งหมด
รวมเปน็เงนิ(บาท) รวมเปน็เงนิ (บาท)

1 ตน้ทนุค่าก่อสรา้งวางทอ่น้้าประปา 362,530                  1.3365    483,177             

เง่ือนไข
เงินล่วงหนา้จ่าย...............0.................%
เงินประกันผลงานหกั......0.................%
ดอกเบี้ยเงินกู.้..................7.................%
ภาษมีูลค่าเพิ่ม..................7................%
รวมค่าก่อสร้างเปน็เงินท้ังส้ิน 483,177             
คิดเพยีง 483,000            
 ตวัอักษร                                                           (หน่ึงหมื่นหา้พันสองรอ้ยบาทถ้วน.)

สรปุ

Factor  F หมายเหตุ

เทศบาลเมอืงสระแก้ว  อ้าเภอเมอืงสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว
ประเภท  โครงการขยายเขตระบบจ าหนา่ยน้ าประปา ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
เจ้าของงาน  เทศบาลเมืองสระแก้ว   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานที่ก่อสรา้ง  ชุมชนเมืองย่อยท่ี 20 บา้นสระแก้ว - สระขวญั 1 บริเวณซอยข้างร้านทรีบอยสเต็ก

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ   การประปาส่วนภมูิภาค เขต 1

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน

แบบเลขที่  ตามแบบแปลนการประปาส่วนภมูิภาค
ประมาณราคาตามแบบ  ปร. 4
ก้าหนดราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลางเทศบาลเมืองสระแก้ว               เมื่อวนัท่ี  2  มีนาคม  2559

ล้าดบัที่ รายการ



 แผ่นที ่1/2

 สถานทีก่่อสร้าง ชุมชนเมืองย่อยที ่2 บ้านหนองนกเขาพีทีที บริเวณถนนเทศบาล 1 ข้างศาลหลักเมือง (บ้านหนองนกเขา)
 ส่วนราชการ   กองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่
 ก าหนดราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

รวมค่าวสัดุ
ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

1 รายการท่อ , อุปกรณ์
ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 6.3 (Class 100 ) 342 เมตร 129           44,118       -              -               44,118         
ประตูน้ าเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มม. พร้อมฝาครอบ 1 ชุด 5,330         5,330         -              -               5,330           
ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดต้ัง 1 ชุด 13,800       13,800       -              -               13,800         
ท่อนส้ันเหล็กหล่อหน้าจานปลายปากระฆัง ขนาด 300 มม. 2 ตัว 4,280         8,560         -              -               8,560           
หน้าจาน+STUB END ขนาด 110 มม. 2 ชุด 593           1,186         -              -               1,186           
หน้าจานตาบอด ขนาด 100 มม. 1 แผ่น 295           295           -              -               295             
น็อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม. 5 ชุด 230           1,150         -              -               1,150           
น็อตและประเก็นยาง ขนาด 300 มม. 2 ชุด 600           1,200         -              -               1,200           
ท่อนส้ัน PE พร้อมหน้าจาน+STUB END ขนาด 110 มม. PN 6.3 3 ตัว 969           2,907         -              -               2,907           
สามทางหน้าจาน 3 ด้าน ขนาด 300 x 100 x 300 มม. 1 ตัว 6,715         6,715         -              -               6,715           
สามทาง PE ขนาด 110 x 110 x 110 มม. ปลายเรียบ PN 6.3 1 ตัว 462           462           -              -               462             
ค่าเทแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 100 มม. 1 จุด 90             90             -              -               90               
ค่าเทแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 300 มม. 1 จุด 770           770           -              -               770             
แผ่น คสล. หล่อส าเร็จ วางเหนือท่อขนาด 100 มม. 5 เมตร 330           1,650         -              -               1,650           
ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตูน้ า 1 จุด 100           100           -              -               100             
ค่าทรายหยาบรองและหุม้ท่อประปาขนาด 100 มม. (ร่องดิน) 337 เมตร 70             23,590       -              -               23,590         
ค่าทรายหยาบรองและหุม้ท่อประปาขนาด 100 มม. (ผิวจราจร) 5 เมตร 140           700           -              -               700             

รวมข้อ 1 112,623       

ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

 รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายน้ าประปา ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
                                 ก าหนดราคากลางค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง 

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย หมายเหตุ

ก าหนดราคากลาง เมื่อวนัที ่2 มีนาคม 2559 (ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ณ อ าเภอเมืองสระแก้ว 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร)



 แผ่นที ่2/2

 สถานทีก่่อสร้าง ชุมชนเมืองย่อยที ่2 บ้านหนองนกเขาพีทีที บริเวณถนนเทศบาล 1 ข้างศาลหลักเมือง (บ้านหนองนกเขา)
 ส่วนราชการ   กองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่
 ก าหนดราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

รวมค่าวสัดุ
ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

2 ค่าแรงงาน
ค่าแรงวางท่อ PE ขนาด 110 มม. (ลึก 0.60 ม.) 342 เมตร -               -               91            31,122       31,122         
ค่าแรงติดต้ังประตูน้ า ขนาด 100 มม. 1 ตัว -               -               440          440           440             
ค่าแรงติดต้ังอุปกรณ์ ขนาด 100 มม. 4 ตัว -               -               260          1,040         1,040           
ค่าแรงติดต้ังอุปกรณ์ ขนาด 300 มม. 3 ตัว -               -               780          2,340         2,340           
ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 110 มม. 2 จุด -               -               180          360           360             
ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 100 มม. (บ./1000 ม.) 342 เมตร -               -               150/1000 150           150             
ค่าทดสอบท่อ ขนาด 100 มม. (บ./500 ม.) 342 เมตร -               -               900/500 900           900             
ค่าตัดประสานท่อ ขนาด 300 มม. 1 จุด -               -               1,200        1,200         1,200           

รวมข้อ 2 37,552        
3 ค่าขนส่ง กทม.-สระแก้ว รถบรรทุก 10 ล้อ 1 เทีย่ว -               -               4,000        4,000         4,000           
4 รวมข้อ 1 + 2 + 3 154,175        
5 (แฟกเตอร์ F) x ข้อ 4     (รวม VAT) 1.3365 206,055        

รวมค่าก่อสร้างทัง้ส้ิน (ไม่รวม VAT) 193,831        

SAY 193,000        

หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน

รวมค่าก่อสร้างทัง้ส้ิน (รวม VAT) 206,055       

สองแสนหกพันห้าสิบห้าบาทถ้วน

หน่วยรายการ หมายเหตุล าดับที่
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

                                 ก าหนดราคากลางค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง 

จ านวน

 รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายน้ าประปา ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

ก าหนดราคากลาง เมื่อวนัที ่2 มีนาคม 2559 (ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ณ อ าเภอเมืองสระแก้ว 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร)



 แผ่นที ่1/3

 ส่วนราชการ   กองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่
 ก าหนดราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

รวมค่าวสัดุ
ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

1 รายการท่อ , อุปกรณ์
ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 6.3 (Class 100 ) 369 เมตร 129           47,601       -              -               47,601         
ท่อ HDPE ขนาด 160 มม. PN 6.3 (Class 100 ) 158 เมตร 275           43,450       -              -               43,450         
ประตูน้ าเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มม. พร้อมฝาครอบ 1 ชุด 5,330         5,330         -              -               5,330           
ประตูน้ าเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 150 มม. พร้อมฝาครอบ 1 ชุด 7,840         7,840         -              -               7,840           
ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดต้ัง 2 ชุด 13,800       27,600       -              -               27,600         
หน้าจาน+STUB END ขนาด 110 มม. 4 ชุด 593           2,372         -              -               2,372           
หน้าจาน+STUB END ขนาด 160 มม. 1 ชุด 1,148         1,148         -              -               1,148           
หน้าจานตาบอด ขนาด 100 มม. 1 แผ่น 295           295           -              -               295             
หน้าจานตาบอด ขนาด 150 มม. 1 แผ่น 505           505           -              -               505             
น็อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม. 6 ชุด 230           1,380         -              -               1,380           
น็อตและประเก็นยาง ขนาด 150 มม. 3 ชุด 380           1,140         -              -               1,140           
ท่อนส้ัน PE พร้อมหน้าจาน+STUB END ขนาด 110 มม. PN 6.3 3 ตัว 969           2,907         -              -               2,907           
ท่อนส้ัน PE พร้อมหน้าจาน+STUB END ขนาด 160 มม. PN 6.3 1 ตัว 1,733         1,733         -              -               1,733           
สามทาง PE ขนาด 110 x 110 x 110 มม. ปลายเรียบ PN  6.3 1 ตัว 462           462           -              -               462             
สามทาง PE ขนาด 160 x 110 x 160 มม. ปลายเรียบ PN  6.3 2 ตัว 841           1,682         -              -               1,682           
ค่าเทแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 100 มม. 1 จุด 90             90             -              -               90               
ค่าเทแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 150 มม. 2 จุด 150           300           -              -               300             
แผ่น คสล. หล่อส าเร็จ วางเหนือท่อขนาด 100 มม. 38 เมตร 330           12,540       -              -               12,540         
แผ่น คสล. หล่อส าเร็จ วางเหนือท่อขนาด 150 มม. 6 เมตร 350           2,100         -              -               2,100           
ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตูน้ า 2 จุด 100           200           -              -               200             

ล าดับที่
ค่าแรงงาน

 รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายน้ าประปา ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
 สถานทีก่่อสร้าง ชุมชนเมืองย่อยที ่5 บ้านเนินสมบูรณ์ บริเวณถนนเทศบาล 31 จากส่ีแยกกลางซอยถึงสนามกอล์ฟ

หมายเหตุรายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

                                 ก าหนดราคากลางค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง 

ก าหนดราคากลาง เมื่อวนัที ่2 มีนาคม 2559 (ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ณ อ าเภอเมืองสระแก้ว 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร)



 แผ่นที ่2/3

 ส่วนราชการ   กองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่
 ก าหนดราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

รวมค่าวสัดุ
ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

ค่าทรายหยาบรองและหุม้ท่อประปาขนาด 100 มม. (ร่องดิน) 331 เมตร 70             23,170       -              -               23,170         
ค่าทรายหยาบรองและหุม้ท่อประปาขนาด 150 มม. (ร่องดิน) 152 เมตร 85             12,920       -              -               12,920         
ค่าทรายหยาบรองและหุม้ท่อประปาขนาด 100 มม. (ผิวจราจร) 38 เมตร 140           5,320         -              -               5,320           
ค่าทรายหยาบรองและหุม้ท่อประปาขนาด 150 มม. (ผิวจราจร) 6 เมตร 160           960           -              -               960             
ค่าซ่อมถนนคอนกรีต 31 ตร.ม. 500           15,500       -              -               15,500         
ค่าซ่อมทางเท้าคอนกรีต 20 ตร.ม. 250           5,000         -              -               5,000           

รวมข้อ 1 223,545       
2 ค่าแรงงาน

ค่าแรงวางท่อ PE ขนาด 110 มม. (ลึก 0.60 มม.) 369 เมตร -               -               91            33,579       33,579         
ค่าแรงวางท่อ PE ขนาด 160 มม. (ลึก 0.60 มม.) 158 เมตร -               -               119          18,802       18,802         
ค่าแรงติดต้ังประตูน้ า ขนาด 100 มม. 1 ตัว -               -               440          440           440             
ค่าแรงติดต้ังประตูน้ า ขนาด 150 มม. 1 ตัว -               -               660          660           660             
ค่าแรงติดต้ังอุปกรณ์ ขนาด 100 มม. 4 ตัว -               -               260          1,040         1,040           
ค่าแรงติดต้ังอุปกรณ์ ขนาด 150 มม. 3 ตัว -               -               390          1,170         1,170           
ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 110 มม. 4 จุด -               -               180          720           720             
ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 160 มม. 1 จุด -               -               240          240           240             
ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 100 มม. (บ./1000 ม.) 369 เมตร -               -               150/1000 150 150
ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 150 มม. (บ./1000 ม.) 158 เมตร -               -               150/1000 150 150
ค่าทดสอบท่อขนาด 100 มม. (บ./500 ม.) 369 เมตร -               -               900/500 900 900
ค่าทดสอบท่อขนาด 150 มม. (บ./500 ม.) 158 เมตร -               -               900/500 900 900
ค่าแรงตัดถนน คสล. 39 เมตร -               -               50 1,950         1950

                                 ก าหนดราคากลางค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง 
 รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายน้ าประปา ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
 สถานทีก่่อสร้าง ชุมชนเมืองย่อยที ่5 บ้านเนินสมบูรณ์ บริเวณถนนเทศบาล 31 จากส่ีแยกกลางซอยถึงสนามกอล์ฟ

ค่าแรงงาน
หมายเหตุล าดับที่ รายการ

ก าหนดราคากลาง เมื่อวนัที ่2 มีนาคม 2559 (ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ณ อ าเภอเมืองสระแก้ว 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร)

จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ



 แผ่นที ่3/3

 ส่วนราชการ   กองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่
 ก าหนดราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

รวมค่าวสัดุ
ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

รวมข้อ 2 60,701        
3 ค่าขนส่ง กทม.-สระแก้ว รถบรรทุก 10 ล้อ 1 เทีย่ว -               -               4,000        4,000         4,000           
4 รวมข้อ 1 +  2 + 3 288,246        
5 (แฟกเตอร์ F) x ข้อ 4     (รวม VAT) 1.3365 385,241        

รวมค่าก่อสร้างทัง้ส้ิน (ไม่รวม VAT) 361,294        
SAY 361,000        

สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน
รวมค่าก่อสร้างทัง้ส้ิน (รวม VAT) 385,241       

สามแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยส่ีสิบเอ็ดบาทถ้วน

จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

 รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายน้ าประปา ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
                                 ก าหนดราคากลางค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง 

ล าดับที่ รายการ หมายเหตุ

ก าหนดราคากลาง เมื่อวนัที ่2 มีนาคม 2559 (ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ณ อ าเภอเมืองสระแก้ว 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร)

 สถานทีก่่อสร้าง ชุมชนเมืองย่อยที ่5 บ้านเนินสมบูรณ์ บริเวณถนนเทศบาล 31 จากส่ีแยกกลางซอยถึงสนามกอล์ฟ



 แผ่นที ่1/3

 ส่วนราชการ   กองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่

 ก าหนดราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

รวมค่าวสัดุ
ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

1 รายการท่อ , อุปกรณ์
ท่อ PB ขนาด 50 มม. SDR 13.5 89 เมตร 172           15,308       -              -               15,308         
ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 6.3 (Class 100 ) 1034 เมตร 129           133,386     -              -               133,386        
ประตูน้ าเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มม. พร้อมฝาครอบ 2 ชุด 5,330         10,660       -              -               10,660         
ประตูน้ าทองเหลือง ขนาด 2" พร้อมฝาครอบ 1 ตัว 2,410         2,410         -              -               2,410           
ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดต้ัง 2 ชุด 13,800       27,600       -              -               27,600         
ท่อนส้ันเหล็กหล่อหน้าจานปลายปากระฆัง ขนาด 100 มม. 1 ตัว 820           820           -              -               820             
หน้าจาน+STUB END ขนาด 110 มม. 7 ชุด 593           4,151         -              -               4,151           
หน้าจานเหล็กหล่อ ขนาด 100 มม. 1 แผ่น 290           290           -              -               290             
หน้าจานตาบอด ขนาด 100 มม. 2 แผ่น 295           590           -              -               590             
น็อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม. 13 ชุด 230           2,990         -              -               2,990           
ท่อนส้ัน PE พร้อมหน้าจาน+STUB END ขนาด 110 มม. PN 6.3 5 ตัว 969           4,845         -              -               4,845           
สามทางหน้าจาน 3 ด้าน ขนาด 100 x 100 x 100 มม. 1 ตัว 1,460         1,460         -              -               1,460           
สามทาง PE ขนาด 110 x 110 x 110 มม. ปลายเรียบ PN  6.3 3 ตัว 462           1,386         -              -               1,386           
ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB ขนาด 50 x 2" 1 ตัว 312           312           -              -               312             
ข้องอเกลียวนอก PB ขนาด 50 x 2" 2 ตัว 330           660           -              -               660             
ฝาแค๊ป+ฝาอุดท่อ PB ขนาด 50 มม. 1 ตัว 251           251           -              -               251             
ค่าเทแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 100 มม. 4 จุด 90             360           -              -               360             
แผ่น คสล. หล่อส าเร็จ วางเหนือท่อขนาด 100 มม. 47 เมตร 330           15,510       -              -               15,510         
เทปพันเกลียวท่อ 1 ม้วน 15             15             -              -               15               
ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตูน้ า 3 จุด 100           300           -              -               300             

หมายเหตุ

 สถานทีก่่อสร้าง ชุมชนเมืองย่อยที ่6 บ้านชาติเจริญ บริเวณจากบ้านนายศักด์ิดา พิมพิสาร ถึงถนนเทศบาล 14

                                 ก าหนดราคากลางค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง 
 รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายน้ าประปา ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

ก าหนดราคากลาง เมื่อวนัที ่2 มีนาคม 2559 (ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ณ อ าเภอเมืองสระแก้ว 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร)



 แผ่นที ่2/3

 ส่วนราชการ   กองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่
 ก าหนดราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

รวมค่าวสัดุ
ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

ค่าทรายหยาบรองและหุม้ท่อประปาขนาด 100 มม. (ร่องดิน) 987 เมตร 70             69,090       -              -               69,090         
ค่าทรายหยาบรองและหุม้ท่อประปาขนาด 100 มม. (ผิวจราจร) 47 เมตร 140           6,580         -              -               6,580           
ค่าซ่อมถนนคอนกรีต 13 ตร.ม. 500           6,500         -              -               6,500           
ค่าซ่อมทางเท้าคอนกรีต 5 ตร.ม. 250           1,250         -              -               1,250           

รวมข้อ 1 306,724       
2 ค่าแรงงาน

ค่าแรงวางท่อ PB ขนาด 50 มม. SDR 13.5 89 เมตร -               -               21            1,869         1,869           
ค่าแรงวางท่อ PB ขนาด 110 มม. (ลึก 0.60 มม.) 1,034 เมตร -               -               91            94,094       94,094         
ค่าแรงติดต้ังประตูน้ า ขนาด 100 มม. 2 ตัว -               -               440          880           880             
ค่าแรงติดต้ังประตูน้ า ขนาด 2" 1 ตัว -               -               220          220           220             
ค่าแรงติดต้ังอุปกรณ์ ขนาด 100 มม. 10 ตัว -               -               260          2,600         2,600           
ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 110 มม. 7 จุด -               -               180          1,260         1,260           
ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 50 มม. (บ./1000 ม.) 89 เมตร -               -               20/1000 20             20               
ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 100 มม. (บ./1000 ม.) 1,034 เมตร -               -               150/1000 300           300             
ค่าทดสอบท่อ ขนาด 50 มม. (บ./500ม.) 89 เมตร -               -               700/500 700           700             
ค่าทดสอบท่อ ขนาด 100 มม. (บ./500ม.) 1,034 เมตร -               -               900/500 2,700         2,700           
ค่าตัดประสานท่อ ขนาด 100 มม. 1 จุด -               -               400 400           400             
ค่าแรงตัดถนน คสล. 22 เมตร -               -               50 1,100         1,100           

รวมข้อ 2 106,143       
3 ค่าขนส่ง กทม.-สระแก้ว รถบรรทุก 10 ล้อ 1 เทีย่ว -               -               4,000        4,000         4,000           
4 รวมข้อ 1 + 2 + 3 416,867        

                                 ก าหนดราคากลางค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง 
 รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายน้ าประปา ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

 สถานทีก่่อสร้าง ชุมชนเมืองย่อยที ่6 บ้านชาติเจริญ บริเวณจากบ้านนายศักด์ิดา พิมพิสาร ถึงถนนเทศบาล 14

ก าหนดราคากลาง เมื่อวนัที ่2 มีนาคม 2559 (ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ณ อ าเภอเมืองสระแก้ว 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร)



 แผ่นที ่3/3

 ส่วนราชการ   กองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่
 ก าหนดราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

รวมค่าวสัดุ
ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

5 (แฟกเตอร์ F) x ข้อ 4     (รวม VAT) 1.3365 557,143        
รวมค่าก่อสร้างทัง้ส้ิน (ไม่รวม VAT) 521,950        

SAY 521,000        
ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน

รวมค่าก่อสร้างทัง้ส้ิน (รวม VAT) 557,143       
ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยส่ีสิบสามบาทถ้วน

 รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายน้ าประปา ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
 สถานทีก่่อสร้าง ชุมชนเมืองย่อยที ่6 บ้านชาติเจริญ บริเวณจากบ้านนายศักด์ิดา พิมพิสาร ถึงถนนเทศบาล 14

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

                                 ก าหนดราคากลางค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง 

ก าหนดราคากลาง เมื่อวนัที ่2 มีนาคม 2559 (ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ณ อ าเภอเมืองสระแก้ว 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร)



 แผ่นที ่1/2

 สถานทีก่่อสร้าง ชุมชนเมืองย่อยที ่7 บ้านศูนย์การค้าเมืองทอง บริเวณถนนเทศบาล 23 (ซอยประดับยนต์)
 ส่วนราชการ   กองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่
 ก าหนดราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

รวมค่าวสัดุ
ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

1 รายการท่อ , อุปกรณ์
ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 6.3 (Class 100 ) 540 เมตร 129           69,660       -              -               69,660         
ประตูน้ าเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มม. พร้อมฝาครอบ 2 ชุด 5,330         10,660       -              -               10,660         
ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดต้ัง 2 ชุด 13,800       27,600       -              -               27,600         
ท่อนส้ันเหล็กหล่อหน้าจานปลายปากระฆัง ขนาด 300 มม. 2 ตัว 4,280         8,560         -              -               8,560           
หน้าจาน+STUB END ขนาด 110 มม. 5 ชุด 593           2,965         -              -               2,965           
หน้าจานตาบอด ขนาด 100 มม. 2 แผ่น 295           590           -              -               590             
น็อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม. 8 ชุด 230           1,840         -              -               1,840           
น็อตและประเก็นยาง ขนาด 300 มม. 2 ชุด 600           1,200         -              -               1,200           
ท่อนส้ัน PE พร้อมหน้าจาน+STUB END ขนาด 110 มม. PN 6.3 2 ตัว 969           1,938         -              -               1,938           
สามทางหน้าจาน 3 ด้าน ขนาด 300 x 100 x 300 มม. 1 ตัว 6,715         6,715         -              -               6,715           
ข้อโค้ง PE 90 องศา ขนาด 110 (PN 6.3) 4 ตัว 360           1,440         -              -               1,440           
สามทาง PE ขนาด 110 x 110 x 110 มม. ปลายเรียบ PN 6.3 3 ตัว 462           1,386         -              -               1,386           
ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 90 องศา ขนาด 100 มม. (แนวราบ) 4 จุด 90             360           -              -               360             
ค่าเทแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 100 มม. 3 จุด 90             270           -              -               270             
ค่าเทแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 300 มม. 1 จุด 770           770           -              -               770             
แผ่น คสล. หล่อส าเร็จ วางเหนือท่อ ขนาด 100 มม. 5 เมตร 330           1,650         -              -               1,650           
ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตูน้ า 2 จุด 100           200           -              -               200             

 รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายน้ าประปา ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
                                 ก าหนดราคากลางค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง 

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

ก าหนดราคากลาง เมื่อวนัที ่2 มีนาคม 2559 (ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ณ อ าเภอเมืองสระแก้ว 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร)



 แผ่นที ่2/2

 สถานทีก่่อสร้าง ชุมชนเมืองย่อยที ่7 บ้านศูนย์การค้าเมืองทอง บริเวณถนนเทศบาล 23 (ซอยประดับยนต์)
 ส่วนราชการ   กองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่
 ก าหนดราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

รวมค่าวสัดุ
ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

ค่าทรายหยาบรองและหุม้ท่อประปาขนาด 100 มม. (ร่องดิน) 535 เมตร 70             37,450       -              -               37,450         
ค่าทรายหยาบรองและหุม้ท่อประปาขนาด 100 มม. (ผิวจราจร) 5 เมตร 140           700           -              -               700             
ค่าซ่อมถนนคอนกรีต 1 ตร.ม. 500           500           -              -               500             

รวมข้อ 1 176,454       
2 ค่าแรงงาน

ค่าแรงวางท่อ PE ขนาด 110 มม. (ลึก 0.60 ม.) 540 เมตร -               -               91            49,140       49,140         
ค่าแรงติดต้ังประตูน้ า ขนาด 100 มม. 2 ตัว -               -               440          880           880             
ค่าแรงติดต้ังอุปกรณ์ ขนาด 100 มม. 9 ตัว -               -               260          2,340         2,340           
ค่าแรงติดต้ังอุปกรณ์ ขนาด 300 มม. 3 ตัว -               -               780          2,340         2,340           
ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 110 มม. 5 จุด -               -               180          900           900             
ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 100 มม. (บ./1000 ม.) 540 เมตร -               -               150/1000 150           150             
ค่าทดสอบท่อ ขนาด 100 มม. (บ./500 ม.) 540 เมตร -               -               900/500 900           1,800           
ค่าตัดประสานท่อ ขนาด 300 มม. 1 จุด -               -               1,200        1,200         1,200           
ค่าแรงตัดถนน คสล. 4 เมตร -               -               50            200           200             

รวมข้อ 2 58,950        
3 ค่าขนส่ง กทม.-สระแก้ว รถบรรทุก 10 ล้อ 1 เทีย่ว -               -               4,000        4,000         4,000           
4 รวมข้อ 1 + 2 + 3 239,404        
5 (แฟกเตอร์ F) x ข้อ 4     (รวม VAT) 1.3365 319,963        

รวมค่าก่อสร้างทัง้ส้ิน (ไม่รวม VAT) 321,673        
รวมค่าก่อสร้างทัง้ส้ิน (รวม VAT) 319,963       

สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทถ้วน

หมายเหตุ

 รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายน้ าประปา ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
                                 ก าหนดราคากลางค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง 

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

ก าหนดราคากลาง เมื่อวนัที ่2 มีนาคม 2559 (ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ณ อ าเภอเมืองสระแก้ว 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร)



 แผ่นที ่1/2

 สถานทีก่่อสร้าง ชุมชนเมืองย่อยที ่14 บ้านลัดกะสัง บริเวณซอยไปส านักสงฆ์ลัดกะสัง
 ส่วนราชการ   กองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่
 ก าหนดราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

รวมค่าวสัดุ
ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

1 รายการท่อ , อุปกรณ์
ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 6.3 (Class 100 ) 394 เมตร 129           50,826       -              -               50,826         
ประตูน้ าเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มม. พร้อมฝาครอบ 1 ชุด 5,330         5,330         -              -               5,330           
ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดต้ัง 1 ชุด 13,800       13,800       -              -               13,800         
ท่อนส้ันเหล็กหล่อหน้าจานปลายปากระฆัง ขนาด 100 มม. 2 ตัว 820           1,640         -              -               1,640           
หน้าจาน+STUB END ขนาด 110 มม. 4 ชุด 593           2,372         -              -               2,372           
หน้าจานตาบอด ขนาด 100 มม. 2 แผ่น 295           590           -              -               590             
น็อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม. 9 ชุด 230           2,070         -              -               2,070           
ท่อนส้ัน PE พร้อมหน้าจาน+STUB END ขนาด 110 มม. PN 6.3 4 ตัว 969           3,876         -              -               3,876           
สามทางหน้าจาน 3 ด้าน ขนาด 100 x 100 x 100 มม. 1 ตัว 1,460         1,460         -              -               1,460           
สามทาง PE ขนาด 110 x 110 x 110 มม. ปลายเรียบ PN 6.3 2 ตัว 462           924           -              -               924             
ค่าเทแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 100 มม. 3 จุด 90             270           -              -               270             
ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตูน้ า 1 จุด 100           100           -              -               100             
ค่าทรายหยาบรองและหุม้ท่อประปาขนาด 100 มม. (ร่องดิน) 394 เมตร 70             27,580       -              -               27,580         

รวมข้อ 1 110,838       
2 ค่าแรงงาน

ค่าแรงวางท่อ PE ขนาด 110 มม. (ลึก 0.60 ม.) 394 เมตร -               -               91            35,854       35,854         
ค่าแรงติดต้ังประตูน้ า ขนาด 100 มม. 1 ตัว -               -               440          440           440             
ค่าแรงติดต้ังอุปกรณ์ ขนาด 100 มม. 9 ตัว -               -               260          2,340         2,340           
ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 110 มม. 4 จุด -               -               180          720           720             
ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 100 มม. (บ./1000 ม.) 394 เมตร -               -               150/1000 150           150             

                                 ก าหนดราคากลางค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง 
 รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายน้ าประปา ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

ก าหนดราคากลาง เมื่อวนัที ่2 มีนาคม 2559 (ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ณ อ าเภอเมืองสระแก้ว 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร)



 แผ่นที ่2/2

 สถานทีก่่อสร้าง ชุมชนเมืองย่อยที ่14 บ้านลัดกะสัง บริเวณซอยไปส านักสงฆ์ลัดกะสัง
 ส่วนราชการ   กองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่
 ก าหนดราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

รวมค่าวสัดุ
ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

ค่าทดสอบท่อ ขนาด 100 มม. (บ./500 ม.) 394 เมตร -               -               900/500 900           900             
ค่าตัดประสานท่อ ขนาด 100 มม. 1 จุด -               -               400          400           400             

รวมข้อ 2 40,804        
3 ค่าขนส่ง กทม.-สระแก้ว รถบรรทุก 10 ล้อ 1 เทีย่ว -               -               4,000        4,000         4,000           
4 รวมข้อ 1 + 2 + 3 155,642        
5 (แฟกเตอร์ F) x ข้อ 4     (รวม VAT) 1.3365 208,016        

รวมค่าก่อสร้างทัง้ส้ิน (ไม่รวม VAT) 195,664        
SAY 195,000        

หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน
รวมค่าก่อสร้างทัง้ส้ิน (รวม VAT) 208,016       

สองแสนแปดพันสิบหกบาทถ้วน

                                 ก าหนดราคากลางค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง 
 รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายน้ าประปา ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

ก าหนดราคากลาง เมื่อวนัที ่2 มีนาคม 2559 (ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ณ อ าเภอเมืองสระแก้ว 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร)



 แผ่นที ่1/2

 สถานทีก่่อสร้าง ชุมชนเมืองย่อยที ่20 บ้านสระแก้ว - สระขวญั 1 บริเวณซอยข้างร้านทรีบอยสเต็ก ข้างค่ายมวยถนนสายเล่ียงเมือง
 ส่วนราชการ   กองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่
 ก าหนดราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

รวมค่าวสัดุ
ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

1 รายการท่อ , อุปกรณ์
ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 6.3 (Class 100 ) 972 เมตร 129           125,388     -              -               125,388        
ประตูน้ าเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มม. พร้อมฝาครอบ 1 ชุด 5,330         5,330         -              -               5,330           
แอร์วาล์ว ขนาด 1" แบบยกสูง 1 ชุด 5,500         5,500         -              -               5,500           
ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดต้ัง 2 ชุด 13,800       27,600       -              -               27,600         
หน้าจาน+STUB END ขนาด 110 มม. 8 ชุด 593           4,744         -              -               4,744           
หน้าจานเหล็กหล่อ ขนาด 100 มม. 1 แผ่น 290           290           -              -               290             
หน้าจานตาบอด ขนาด 100 มม. 4 แผ่น 295           1,180         -              -               1,180           
น็อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม. 12 ชุด 230           2,760         -              -               2,760           
ท่อนส้ัน PE พร้อมหน้าจาน+STUB END ขนาด 110 มม. PN 6.3 4 ตัว 969           3,876         -              -               3,876           
สามทาง PE ขนาด 110 x 110 x 110 มม. ปลายเรียบ PN 6.3 7 ตัว 462           3,234         -              -               3,234           
ค่าเทแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 100 มม. 7 จุด 90             630           -              -               630             
แผ่น คสล. หล่อส าเร็จ วางเหนือท่อ ขนาด 100 มม. 18 เมตร 330           5,940         -              -               5,940           
ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตูน้ า 1 จุด 100           100           -              -               100             
ค่าทรายหยาบรองและหุม้ท่อประปาขนาด 100 มม. (ร่องดิน) 954 เมตร 70             66,780       -              -               66,780         
ค่าทรายหยาบรองและหุม้ท่อประปาขนาด 100 มม. (ผิวจราจร) 18 เมตร 140           2,520         -              -               2,520           
ค่าซ่อมถนนคอนกรีต 11 ตร.ม. 500           5,500         -              -               5,500           

รวมข้อ 1 261,372       

                                 ก าหนดราคากลางค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง 
 รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายน้ าประปา ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

ก าหนดราคากลาง เมื่อวนัที ่2 มีนาคม 2559 (ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ณ อ าเภอเมืองสระแก้ว 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร)



 แผ่นที ่1/2

 สถานทีก่่อสร้าง ชุมชนเมืองย่อยที ่20 บ้านสระแก้ว - สระขวญั 1 บริเวณซอยข้างร้านทรีบอยสเต็ก ข้างค่ายมวยถนนสายเล่ียงเมือง
 ส่วนราชการ   กองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่
 ก าหนดราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

รวมค่าวสัดุ
ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

2 ค่าแรงงาน
ค่าแรงวางท่อ PE ขนาด 110 มม. (ลึก 0.60 ม.) 972 เมตร -               -               91            88,452       88,452         
ค่าแรงติดต้ังประตูน้ า ขนาด 100 มม. 1 ตัว -               -               440          440           440             
ค่าแรงติดต้ังแอร์วาล์ว ขนาด 1" 1 ตัว -               -               110          110           110             
ค่าแรงติดต้ังอุปกรณ์ ขนาด 100 มม. 11 ตัว -               -               260          2,860         2,860           
ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 110 มม. 8 จุด -               -               180          1,440         1,440           
ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 100 มม. (บ./1000 ม.) 972 เมตร -               -               150/1000 150           150             
ค่าทดสอบท่อ ขนาด 100 มม. (บ./500 ม.) 972 เมตร -               -               900/500 900           1,800           
ค่าแรงตัดถนน คสล. 18 เมตร -               -               50            900           900             

รวมข้อ 2 96,152        
3 ค่าขนส่ง กทม.-สระแก้ว รถบรรทุก 10 ล้อ 1 เทีย่ว -               -               4,000        4,000         4,000           
4 รวมข้อ 1 + 2 + 3 361,524        
5 (แฟกเตอร์ F) x ข้อ 4     (รวม VAT) 1.3365 483,177        

รวมค่าก่อสร้างทัง้ส้ิน (ไม่รวม VAT) 452,823        
SAY 452,000        

ส่ีแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน
รวมค่าก่อสร้างทัง้ส้ิน (รวม VAT) 483,177       

ส่ีแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน

หมายเหตุล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

ก าหนดราคากลาง เมื่อวนัที ่2 มีนาคม 2559 (ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ณ อ าเภอเมืองสระแก้ว 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร)

                                 ก าหนดราคากลางค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง 
 รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายน้ าประปา ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว



แบบ ปปช. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง

1. ช่ือ โครงการขยายเขตระบบจําหนายน้ําประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแกว
หนวยงานเจาของโครงการ กองชาง เทศบาลเมืองสระแกว อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว
2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 2,168,300 บาท (สองลานหนึ่งแสนหกหม่ืนแปดพันสามรอยบาทถวน)
3. ลักษณะงาน โดยทําการกอสรางระบบจําหนายน้ําประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแกว จํานวน 6 โครงการ
1. ชุมชนเมืองยอยท่ี 2 บานหนองนกเขาพีทีที
- บริเวณถนนเทศบาล1ขางศาลหลักเมือง (บานหนองนกเขา) (ตามแบบแปลนการประปาสวนภูมิภาคเขต1 เลขท่ี PWA1-58SK005)
2. ชุมชนเมืองยอยท่ี 5 บานเนินสมบูรณ
- บริเวณถนนเทศบาล 31 จากสี่แยกกลางซอยถึงสนามกอลฟ (ตามแบบแปลนการประปาสวนภูมิภาคเขต1 เลขท่ี PWA1-58 SK011)
3. ชุมชนเมืองยอยท่ี 6 บานชาติเจริญ
- บริเวณจากบานนายศักดิ์ดา พิมพิสาร ถึงถนนเทศบาล 14 (ตามแบบแปลนการประปาสวนภูมิภาคเขต 1 เลขท่ี PWA1-58 SK014)
4. ชุมชนเมืองยอยท่ี 7 บานศูนยการคาเมืองทอง
- บริเวณถนนเทศบาล 23 (ซอยประดับยนต) (ตามแบบแปลนการประปาสวนภูมิภาคเขต 1 เลขท่ีกปภ.ข1 -0337/57)
5. ชุมชนเมืองยอยท่ี 14 บานลัดกะสัง
- บริเวณซอยไปสํานักสงฆลัดกะสัง (ตามแบบแปลนการประปาสวนภูมิภาคเขต 1 เลขท่ี PWA1-58 SK018)
6. ชุมชนเมืองยอยท่ี 20 บานสระแกว - สระขวัญ 1
-บริเวณซอยขางรานทรีบอยสเต็กขางคายมวยถนนสายเลี่ยงเมือง(ตามแบบแปลนการประปาสวนภูมิภาคเขต1เลขท่ี PWA1-58SK020)

4. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี 2 มีนาคม 2559 จํานวนเงิน 2,158,000 บาท (สองลานหนึ่งแสนหาหม่ืนแปดพันบาทถวน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
5.2 แบบสรุปคากอสราง (แบบ ปร.5)
6. รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง

1. นายสุทัศน  อรัญ ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง ประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย  อ่ิมอุดม ตําแหนง นายชางโยธา ชํานาญงาน กรรมการ
3. นายวรวุฒ ิ ไชยมา ตําแหนง ชางโยธา 4 กรรมการ (ผูแทนการประปาสวนภูมิภาค สาขาสระแกว)


