
ขอบเขตของงาน (รูปแบบรายการงานก่อสร้าง) 
โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก 

ส านักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร 

1. ความเป็นมา 
  ส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่พิจิตร มีควำมประสงค์จะก่อสร้ำงส ำนักงำน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงำน
ภำยนอก ส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่พิจิตร บนที่ดินรำชพัสดุแปลงหมำยเลขทะเบียนที่ พจ.13 (บำงส่วน)  
ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เนื่องจำกอำคำรส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่พิจิตร ปัจจุบันอำศัย 
อยู่ในอำคำรศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร มีพ้ืนที่คับแคบ ไม่สอดคล้องกับจ ำนวนบุคลำกรและภำรกิจงำนที่เพ่ิมมำก
ขึ้น โดยเฉพำะพ้ืนที่รองรับกำรให้บริกำรประชำชนที่มำติดต่อขอรับบริกำร  จึงมีควำมประสงค์จะสร้ำง
ส ำนักงำนใหม่ 
2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือใช้ประโยชน์เป็นสถำนที่ปฏิบัติงำนรำชกำรส ำหรับข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรและ
ลูกจ้ำงของส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่พิจิตร 
  2.2 เพ่ือรองรับกำรใช้บริกำรประชำชนและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนผู้มำติดต่อ
รำชกำรส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่พิจิตร 
3. ขอบเขตของงานจ้าง 
  ต้องก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่พิจิตร ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงำนภำยนอก 
ส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่พิจิตร ให้เสร็จเรียบร้อยตำมแบบรูปรำยกำรและรำยละเอียดต่ำง ๆ ตำมที่ปรำกฏ 
ในแบบแปลน รำยละเอียดประกอบแบบแปลนและรำยกำรประมำณรำคำก่อสร้ำง (BOQ) ของกองพัฒนำและ
บ ำรุงรักษำอำคำรรำชพัสดุ กรมธนำรักษ์ก ำหนด  
4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  4.1 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงตำมท่ีประกวดรำคำจ้ำง 
  4.2 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและ  
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงำน ตำมระเบียบ
ของทำงรำชกำร 
  4.3 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศ 
  4.4 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้รับเอกสำรสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำล
ไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้ประสงค์จะเสนอรำคำได้มีค ำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
  4.5 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอรำคำในสถำนะที่ห้ำมเข้ำเสนอรำคำ
และห้ำมท ำสัญญำตำมที่รำชกำรก ำหนด 
  4.6 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงำนประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงโดย
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่ำ 9,750,000 บำท (เก้ำล้ำนเจ็ดแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน)  
และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วน
ท้องถิ่นหน่วยงำนอื่นซึ่งกฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนเอกชนที่
กรมธนำรักษ์โดยส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่พิจิตรเชื่อถือ 
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4.7 นิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำ ต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับ รำยจ่ำย 
หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ 
  4.8 นิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐซึ่ งได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลำงที่เว็บไซด์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 
  4.9 คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรรับจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำ
ไม่เกินสำมหมื่นบำท คู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ 
  4.10 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำ
กับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว เนื่องจำกเป็นผู้ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร
ตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในเครือข่ำยสำรสนเทศ  
ของกรมบัญชีกลำง 
  4.11 ผู้เสนอรำคำต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำย
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดไว้ในรำชกิจจำนุเบกษำ 
5. แบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
  ตำมรูปแบบรำยกำรอำคำรส ำนักงำน ค.ส.ล. 2 ชั้นพร้อมงำนภำยนอก ส ำนักงำนธนำรักษ์
พ้ืนที่พิจิตร ของกองพัฒนำและบ ำรุงรักษำอำคำรรำชพัสดุ กรมธนำรักษ์ 
6. สถานที่ก่อสร้าง 
  ปลูกสร้ำงบนที่ดินรำชพัสดุแปลงหมำยเลขทะเบียนที่ พจ.13 (บำงส่วน) ต ำบลในเมือง  
อ ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  
7. หลักเกณฑ์การพิจารณา 
  7.1 ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมธนำรักษ์โดย
ส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่พิจิตร จะพิจำรณำ ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์รำคำต่ ำสุด และจะพิจำรณำจำกรำคำรวม 
  7.2 หำกผู้เสนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่นข้อเสนอ ไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่
รับพิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลำดหรือผิดเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจำก
เงื่อนไขของเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สำระส ำคัญ ทั้งนี้ เฉพำะในกรณีท่ีพิจำรณำเห็น
ว่ำจะเป็นประโยชน์ของกรมธนำรักษ์โดยส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่พิจิตร 
  7.3 กรมธนำรักษ์โดยส ำนักงำนธนำรักษ์ พ้ืนที่พิจิตร สงวนสิทธิไม่พิจำรณำข้อเสนอของ 
ผู้เสนอรำคำโดยไม่มีกำรผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (1) ไม่ปรำกฏชื่อผู้ เสนอรำคำรำยนั้น ในบัญชีผู้ รับเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรำยชื่อผู้ซื้อเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรมธนำรักษ์ โดยส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่พิจิตร 
   (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด หรือ
ทั้งหมดในกำรเสนอรำคำทำงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   (3) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ก ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสำระส ำคัญ หรือมีผลท ำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอรำคำรำยอื่น 
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7.4 ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรท ำสัญญำ คณะกรรมกำร  

พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมธนำรักษ์ โดยส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่พิจิตร มีสิทธิให้ผู้
เสนอรำคำชี้แจงข้อเท็จจริง สภำพ ฐำนะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดเกี่ยวกับผู้เสนอรำคำได้ กรมธนำรักษ์ โดย
ส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่พิจิตร มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ท ำสัญญำ หำกหลักฐำนดังกล่ำวไม่
มีควำมเหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง 

7.5 กรมธนำรักษ์ โดยส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่พิจิตร ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ ำสุดหรือ 
รำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่เสนอทั้งหมด ก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำงในจ ำนวน หรือขนำดหรือเฉพำะ
รำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้ 
สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของ กรมธนำรักษ์ 
โดยส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่พิจิตร เป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ มิได้ รวมทั้งจะ
พิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอรำคำเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้เสนอรำคำ
ที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุเชื่อได้ว่ำกำรยื่นข้อเสนอรำคำรำยที่เสนอรำคำต่ ำสุด เสนอรำคำต่ ำ
จนคำดหมำยได้ว่ำอำจไม่ด ำเนินงำนตำมสัญญำได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
หรือกรมธนำรักษ์โดยส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่พิจิตร จะให้ผู้เสนอรำคำนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ท ำให้เชื่อ
ได้ว่ำผู้เสนอรำคำสำมำรถเข้ำด ำเนินงำนตำมประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกค ำชี้แจงไม่
เป็นที่รับฟังได้ กรมธนำรักษ์โดยส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่พิจิตร มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับรำคำของผู้
เสนอรำคำรำยนั้น 

7.6 ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงภำยหลังจำกกำรพิจำรณำข้อเสนอว่ำ ผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิ 
ได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอ่ืน ณ วันประกำศประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม  
กรมธนำรักษ์โดยส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่พิจิตร  มีอ ำนำจที่จะตัดรำยชื่อผู้ เสนอรำคำที่ได้รับคัดเลือกรำย
ดังกล่ำวออกและกรมธนำรักษ์โดยส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่พิจิตร จะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้
ทิ้งงำน 

ในกรณีนี้ หำกกรมธนำรักษ์โดยส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่พิจิตร พิจำรณำเห็นว่ำกำรยกเลิกกำร 
พิจำรณำผลกำรเสนอรำคำที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง กรมธนำรักษ์โดย
ส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่พิจิตร มีอ ำนำจยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำดังกล่ำวได้ 
8. ระยะเวลาด าเนินการก่อสร้าง และส่งมอบงาน 
  ด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จภำยใน 360 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำก่อสร้ำง 
9. เงื่อนไขการจ่ายเงิน 
  กำรก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงำนภำยนอก ส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่พิจิตร 
ก ำหนดให้ผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 360 วัน โดยแบ่งจ่ำยเงินเป็นจ ำนวน 10 งวด ดังนี้ 
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 งวดที่ 1  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำ เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน 
  - งำนถมดินแล้วเสร็จ 
  - งำนถำงป่ำ ตัดต้นไม้ ปรับพื้นที่แล้วเสร็จ 
  - งำนเสำเข็มอำคำรส ำนักงำนแล้วเสร็จ 
  - หล่อคอนกรีตฐำนรำกอำคำร 
     - ระยะเวลำด ำเนินกำร 60 วัน นับถัดแตว่ันลงนำมในสัญญำจ้ำง 
 งวดที่ 2  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 8 ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำ เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน 
  - หล่อคอนกรีตคำนคอดินแล้วเสร็จ 
  - หล่อคอนกรีตพ้ืนชั้นล่ำงภำยในอำคำรแล้วเสร็จ 
  - ติดตั้งท่อระบบก ำจัดปลวกพร้อมอัดน้ ำยำใต้พ้ืนชั้นล่ำงแล้วเสร็จ 
  - วำง sleeve ท่อระบบประปำ สุขำภิบำล ในคอนกรีตชั้นล่ำงแล้วเสร็จ 
  - วำงแผ่นพื้นส ำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้ำ (Topping) พ้ืนชั้น 1 แล้วเสร็จ 
  - หล่อคอนกรีตเสำชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ 
  - หล่อคอนกรีตบันไดหน้ำ บันไดหลังขึ้นชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ 
  - ระยะเวลำด ำเนินกำร 90 วัน นับถัดแตจ่ำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง 

 

 งวดที่ 3  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 10 ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำ เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน 
  - หล่อคอนกรีตคำน – พ้ืนชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ 
  - วำง sleeve ท่อระบบไฟฟ้ำ ประปำ สุขำภิบำล ในคอนกรีตชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ 
  - วำงแผ่นพื้นส ำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้ำ (Topping) พ้ืนชั้น 2 แล้วเสร็จ 
  - หล่อคอนกรีตบันไดชั้นที่ 1 ขึ้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ 
  - หล่อคอนกรีตเสำชั้นที่ 2 ถึงชั้นหลังคำแล้วเสร็จ 
  - ระยะเวลำด ำเนินกำร 120 วัน นับถัดแต่วันลงนำมในสัญญำจ้ำง 
 งวดที่ 4  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 6 ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำ เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน 
  - หล่อคอนกรีตคำนรับหลังคำ แล้วเสร็จ 
  - ก่อผนังภำยในและภำยนอกชั้น 1 แล้วเสร็จ 
  - ระยะเวลำด ำเนินกำร 150 วัน นับถัดแต่วันลงนำมในสัญญำจ้ำง 

 งวดที่ 5  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 7 ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำ เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน 
  - ติดตั้งโครงหลังคำพร้อมมุงหลังคำแล้วเสร็จ 
  - ก่อผนังภำยในและภำยนอกชั้น 2 แล้วเสร็จ 
  - ระยะเวลำด ำเนินกำร 180 วัน นับถัดแต่วันลงนำมในสัญญำจ้ำง 
 งวดที่ 6  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 8 ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำ เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน 
  - ฉำบปูนผนังและโครงสร้ำงทั้งหมดแล้วเสร็จ 
  - ติดตั้งระบบท่อประปำ- สุขำภิบำลภำยในอำคำรแล้วเสร็จ 
  - เดินท่อพร้อมร้อยสำยไฟฟ้ำชั้นที่1 แล้วเสร็จ  
  - เดินท่อพร้อมร้อยสำย งำนระบบคอมพิวเตอร์ชั้น 1 แล้วเสร็จ  
  - เดินท่อพร้อมร้อยสำย งำนระบบรักษำควำมปลอดภัยชั้น 1 แล้วเสร็จ 
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  - เดินท่อพร้อมร้อยสำย งำนระบบโทรศัพท์ ระบบทีวี ชั้น 1 แล้วเสร็จ 
  - ระยะเวลำด ำเนินกำร 210 วัน นับถัดแต่วันลงนำมในสัญญำจ้ำง 
 งวดที่ 7  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 12 ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำ เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน 
  - ติดตั้งฝ้ำเพดำนแล้วเสร็จ 
  - กรกุระเบื้องพ้ืนและผนัง ห้องน้ ำทุกชั้นแล้วเสร็จ 
  - ติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
  - เดินท่อพร้อมร้อยสำยไฟฟ้ำแล้วเสร็จ 
  - เดินท่อพร้อมร้อยสำย งำนระบบคอมพิวเตอร์ชั้น 2 แล้วเสร็จ 
  - เดินท่อพร้อมร้อยสำย งำนระบบรักษำควำมปลอดภัยชั้น 2 แล้วเสร็จ  
  - เดินท่อพร้อมร้อยสำย งำนระบบโทรศัพท์ ระบบทีวี ชั้น 2 แล้วเสร็จ 
  - ระยะเวลำด ำเนินกำร 240 วัน นับถัดแต่วันลงนำมในสัญญำจ้ำง 
 งวดที่ 8  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 12 ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำ เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน 
  - ติดตั้งอุปกรณ์ดวงโคมไฟฟ้ำ และระบบไฟฟ้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ 
  - กรุวัสดุตกแต่งผิวพ้ืน-ผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ 
  - ติดตั้งรำวบันไดท้ังหมด แล้วเสร็จ  
  - ติดตั้งถังบ ำบัดน้ ำเสียอำคำรแล้วเสร็จ 
  - ทำสีฝ้ำเพดำนและผนังภำยในอำคำรทั้งหมดแล้วเสร็จ 
  - ระยะเวลำด ำเนินกำร 285 วัน นับถัดแต่วันลงนำมในสัญญำจ้ำง 
 งวดที่ 9  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 16 ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำ เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน 
  - วำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพักแล้วเสร็จ 
  - ติดตั้งประต-ูหน้ำต่ำงแล้วเสร็จ 
  - ทำสีอำคำรแล้วเสร็จ 
  - เทคอนกรีตงำนถนนทำงเชื่อม และลำน ค.ส.ล.แล้วเสร็จ 
  - ติดตั้งขอบคันหินพร้อมปูแผ่นพื้นทำงเดินเท้ำแล้วเสร็จ 
  - ติดตั้งปั๊มน้ ำ มำตรวัดน้ ำประปำ มิเตอร์ไฟฟ้ำ แล้วเสร็จ 
  - ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ำและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ำ และโคมไฟสนำมแล้วเสร็จ 
  - ระยะเวลำด ำเนินกำร 330 วัน นับถัดแต่วันลงนำมในสัญญำจ้ำง 
 งวดที่ 10  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 16 ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำ เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน 
  - ติดตั้งระบบปรับอำกำศแล้วเสร็จ 
  - ติดตั้งระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์แล้วเสร็จ 
  - ติดตั้งระบบรักษำควำมปลอดภัยแล้วเสร็จ  
  - ติดตั้งระบบโทรศัพท์และระบบทีวีแล้วเสร็จ 
  - ติดตั้งม่ำนทั้งหมดแล้วเสร็จ 
  - รำยกำรก่อสร้ำงงำนส่วนที่เหลือทั้งหมดตำมรูปแบบรำยกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 
  - รวมทั้งเก็บท ำควำมสะอดำบริเวณก่อสร้ำงให้เรียบร้อย 
  - ระยะเวลำด ำเนินกำร 360 วัน นับถัดแต่วันลงนำมในสัญญำจ้ำง 
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ทั้งนี้ ผู้รับจ้ำงสำมำรถส่งมอบงำนงวดใดก่อน หรือหลังก็ได้ หรือจะส่งพร้อมกันทีละหลำยงวด 
ก็ได้ เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำกำรก่อสร้ำงนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้แต่ละงวดงำน
ยกเว้นงวดสุดท้ำย 
10. วงเงินในการจัดจ้าง 
  เงินค่ำจ้ำงส ำหรับงำนจ้ำงครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 19,500,000 บำท (สิบเก้ำล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) 
11. อัตราค่าปรับ 
  อัตรำร้อยละ 0.10 ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำต่อวัน 
12. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้จัดท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท ำสัญญำจ้ำงตำม
แบบแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมช ำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงที่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำ ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี  
นับถัดจำกวันที่ กรมธนำรักษ์โดยส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่พิจิตร ได้รับมอบงำนโดยผู้รับจ้ำงต้องรีบจัดกำรซ่อมแซม
และแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเดิมภำยใน 7 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมช ำรุดบกพร่อง หำกไม่มำด ำเนินกำรผู้
ว่ำจ้ำงจะจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดี แล้วเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เกิดขึ้น และควำมเสียหำยต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องซึง่เป็นผลจำกกำรไม่ด ำเนินกำรจำกผู้รับจ้ำง 
13. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง  
  ให้ใช้สูตรค่ำ K งำนก่อสร้ำง 
14. มาตรฐานฝีมือช่าง 
  ผู้เสนอรำคำจะต้องมีและใช้ผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือช่ำงจำกคณะกรรมกำรก ำหนด
มำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำนหรือสถำบันของทำงรำชกำรอ่ืนหรือสถำบันของเอกชนที่ทำงรำชกำรับรองหรือ 
ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่ำจำกสถำบันกำรศึกษำที่ ก.พ.รับรองให้เข้ำรับรำชกำรได้  
ในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 5 ของแต่ละสำขำ แต่จะต้องมีจ ำนวนช่ำงอย่ำงน้อย 1 คนในแต่ละสำขำช่ำงดังต่อไปนี้ 
  - ช่ำงโยธำ 
  - ช่ำงไฟฟ้ำ 
   - ช่ำงก่อสร้ำง 
15. ผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้รับจ้าง  
  ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอรำยชื่อสถำปนิก, วิศวกรโยธำ, วิศวกรไฟฟ้ำ และต้องมีใบอนุญำตเป็น 
ผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม และใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม คุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำ
ระดับภำคี สำขำละ 1 คน 
16. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหว่ำงระยะเวลำกำรก่อสร้ำงผู้รับจ้ำงพึงปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและระเบียบได้
ก ำหนดไว้โดยเคร่งครัด 
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17. วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง 
  ให้เลือกใช้วัสดุตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมหรือมีผู้ได้รับกำรจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับ
กระทรวงอุตสำหกรรมแล้วเป็นหลัก หำกวัสดุที่จะเลือกใช้ยังไม่มีประกำศก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
หรือไม่มีผู้ได้รับกำรจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสำหกรรมให้เลือกใช้วัสดุตำมที่ก ำหนดไว้ในแบบแปลนหรือ
รำยกำรประกอบแบบ 
18. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น 
  ให้สำธำรณชนที่ต้องกำรเสนอแนะ วิจำรณ์ หรือมีควำมเห็นเป็นลำยลักษณ์อักษรไปที่ส ำนักงำน 
ธนำรักษ์พ้ืนที่พิจิตร ศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ถนนพิจิตร – ตะพำนหิน ต ำบลท่ำหลวง อ ำเภอเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร  66000 โทรศัพท์ 0 5661 3010 โทรสำร 0 5661 5880 หรือทำงเว็บไซด์ของกรมธนำรักษ์ 
www.treasury.go.th หรือทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่พิจิตร rtpct@treasury.go.th 
โดยเปิดเผยชื่อ และที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจำรณ์ หรือมีควำมคิดเห็นด้วย 
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