ประกาศ องค์ การบริหารส่ วนตาบลไผ่
เรื่อง สอบราคาจ้ างก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๓ ตาบลไผ่ อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุ รินทร์
องค์การบริ หารส่ วนตาบลไผ่มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ ๑๓
ตาบลไผ่ อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุ รินทร์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๓.๐๐ เมตร มีพ้นื ที่ คสล. ไม่นอ้ ยกว่า
๗๗๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็ น
เงินทั้งสิ้ น ๓๕๘,๓๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)
ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่ งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่นอ้ ย
กว่า ๑๗๙,๑๕๐.๐๐ บาท
๒. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู ้
เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริ หารส่ วน
ตาบลไผ่ ณ วันประกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมใน
การสอบราคาจ้างครั้งนี้
กาหนดยืน่ ซองสอบราคา ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริ หารส่ วนตาบลไผ่ อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุ รินทร์ และ ณ ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้ อจัดจ้างขององค์การบริ หารส่ วนตาบลระดับอาเภอ อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุ รินทร์ ในวันที่
๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ และกาหนดเปิ ดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็ น
ต้นไป
ผูส้ นใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.-บาท ได้ที่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลไผ่
อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุ รินทร์ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง
เวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tambolphai.com และ www.gprocurement.go.th หรื อสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๕๓-๖๒๓๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสมพงษ์ ทรายเพชร)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลไผ่

เอกสาร สอบราคาจ้ าง เลขที่ ๑๗/๒๕๕๘
สอบราคาจ้ างก่ อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๓ ตาบลไผ่ อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุ รินทร์
ตามประกาศ องค์ การบริหารส่ วนตาบลไผ่
ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
......................................................
องค์การบริ หารส่ วนตาบลไผ่ ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ ๑๓ ตาบลไผ่ อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุ รินทร์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๓.๐๐ เมตร มี
พื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ยกว่า ๗๗๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ ายประชาสัมพันธ์โครงการ ณ เส้นประปาหมู่บา้ น หมู่ที่ ๑๓
ตาบลไผ่ อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุ รินทร์ โดยมีขอ้ แนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา
๑.๑ แบบรู ปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสื อค้ าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(๓) หลักประกันผลงาน
๑.๕ สู ตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities) (รายละเอียด
การคานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็ นการเปิ ดเผยเพื่อให้ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาได้รู้ขอ้ มูลได้เท่าเทียมกันและ
เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้)
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ สอบราคาจ้าง
๒.๒ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ

๒.๓ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๖
๒.๔ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาล ของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๒.๕ มีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่ สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า
๑๗๙,๑๕๐.๐๐ บาทและเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สัญญาโดยตรงกับส่ วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่ งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบ
เสนอราคา เป็ น ๒ ส่ วน คือ
๓.๑ ส่ วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ผเู้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม(ถ้ามี)และบัญชีผถู้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยนื่ สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ น้ ส่ วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยนื่ สาเนาสัญญาของ
การเข้าร่ วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุคคลธรรมดาที่
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิติบุคคลให้ยนื่ เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สาเนาใบเสร็ จรับเงินค่าซื้ อแบบพร้อมรับรองสาเนา
(๕) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)
๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสื อมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผเู้ สนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) สาเนาหนังสื อรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) บัญชีรายการก่อสร้าง(หรื อใบแจ้งปริ มาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกาไรไว้ดว้ ย
(๔) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๒)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องยืน่ เสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจน จานวนเงินที่
เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรื อแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
๔.๒ ผูเ้ สนอราคาจะต้องกรอกปริ มาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ในการ
เสนอราคา ให้เสนอเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรื อราคา ต่อหน่วย และ
หรื อต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลข
และตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้ นซึ่ งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๓๐วัน นับแต่วนั เปิ ดซองใบเสนอ
ราคา โดย ภายในกาหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวัน
ลง นามในสัญญาจ้าง หรื อวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งจากกรมให้เริ่ มทางาน
๔.๔ ก่อนยืน่ ซองสอบราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรู ป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่
ถ้วนและ เข้าใจเอกสารสอบราคา ทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยืน่ ซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืน่ ซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรี ยบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ ๑๓ ตาบลไผ่ อาเภอรัตนบุรี จังหวัด
สุ รินทร์ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที่๑๗/๒๕๕๘" ยืน่ ต่อเจ้าหน้าที่ ใน
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลไผ่ อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุ รินทร์ และ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้ อจัดจ้างขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลระดับอาเภอ อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุ รินทร์ ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘
เมื่อพ้นกาหนดเวลายืน่ ซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาแต่ละราย
ว่า เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรื อไม่ และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิ ดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาก่อนหรื อในขณะที่มีการเปิ ดซองใบเสนอราคา
ว่า มีผเู ้ สนอราคากระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และกรม
จะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้วา่ ผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ น
ผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผูเ้ สนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาเพราะเหตุเป็ นผูเ้ สนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วนั ที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็ นที่สุด

คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา จะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก ดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้ อจัดจ้างขององค์การบริ หารส่ วนตาบลระดับอาเภอ
อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุ รินทร์ ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็ นต้นไป
การยืน่ อุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิ ดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ และ
ในกรณี ที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอ
ราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ ให้ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิ ดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสิ นด้วย ราคารวม
๕.๒ หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรื อยืน่ หลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรื อยืน่ ซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อที่ผดิ แผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่ วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อ
กรมเท่านั้น
๕.๓ กรมสงวนสิ ทธิ์ ไม่พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้น ในบัญชีผรู้ ับเอกสาร สอบราคา หรื อในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคา ของกรม
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรื อลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง
ใด หรื อทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็ น
สาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตัดสิ นการสอบราคา หรื อในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาหรื อกรม มี
สิ ทธิ์ ให้ผเู ้ สนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่
จะไม่รับราคา หรื อไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
๕.๕ กรมทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาต่าสุ ด หรื อราคาหนึ่งราคาใด หรื อราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิกการ สอบ
ราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็ นสาคัญ และให้ถือว่า
การตัดสิ น ของกรมเป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการ
สอบราคา และลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็ นผูท้ ิง้ งาน ไม่วา่ จะเป็ นผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมี
เหตุที่เชื่อได้วา่ การเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดา หรื อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
ในกรณี ที่ผเู้ สนอราคาต่าสุ ด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจดาเนินงานตามสัญญา

ได้ คณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา หรื อกรมจะให้ผเู ้ สนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้วา่ ผู ้
เสนอราคาสามารถดาเนินงานตาม สอบราคาจ้าง ให้เสร็ จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็ นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิ ที่จะไม่
รับราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังจากการเปิ ดซองสอบราคาว่า ผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคาราย
อื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรม ตามข้อ ๑.๖ กรมมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศ
รายชื่อตามข้อ ๔.๕ และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ิ้งงาน
ในกรณี น้ ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้
๖. การทาสั ญญาจ้ าง
ผูช้ นะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกรมภายใน ๗ วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ สอบ
ราคา ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสัง่ จ่ายให้แก่กรม โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรื อก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทา
การ
๖.๓ หนังสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
๖.๔ หนังสื อค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรื อบริ ษทั เงินทุน หรื อ
บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจค้ าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้
ตามแบบหนังสื อค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑ .๔ (๑)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผชู้ นะการสอบราคา (ผูร้ ับ
จ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
กรมจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็ น ๑ งวด ดังนี้
งวดสุ ดท้าย เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน ทั้งหมด
ให้ แล้วเสร็ จเรี ยบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรี ยบร้อย
๘. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

๙. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการสอบราคา ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุ ดบกพร่ องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่นอ้ ย
กว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผูร้ ับจ้างต้องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง
๑๐. ข้ อสงวนสิ ทธิ์ในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินอุดหนุน
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมตั ิเงินค่าก่อสร้างจาก เงินอุดหนุน แล้ว
เท่านั้น
ราคากลางของงานก่อสร้างในการ สอบราคา ครั้งนี้เป็ นเงินทั้งสิ้ น ๓๕๘,๓๐๐.๐๐ บาท (สาม
แสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)
๑๐.๒ เมื่อกรมได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม สอบราคา
จ้าง แล้ว ถ้าผูร้ ับจ้างจะต้องสั่งหรื อนาสิ่ งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนาเข้ามา
โดยทางเรื อในเส้นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศกาหนด ผูเ้ สนอราคาซึ่ งเป็ นผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรื อนาสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับถัด
จากวันที่ผรู ้ ับจ้างสั่งหรื อซื้ อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทยหรื อเรื อที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรื อไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่ งของนั้นโดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อ
ไทย ซึ่ งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่น
(๓) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ ม
การพาณิ ชยนาวี
๑๐.๓ ผูเ้ สนอราคาซึ่ งกรมได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กาหนดดังระบุไว้ ในข้อ ๖ กรมอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผู ้
ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ กรมสงวนสิ ทธิ์ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรื อข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็ นไปตาม
ความเห็นของสานักงาน อัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)
๑๑. การปรับราคาค่ างานก่อสร้ าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสู ตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนามาใช้ในกรณี ที่ค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรื อ เพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สู ตรและวิธีคานวณที่ใช้กบั สัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๓๒ เรื่ อง การพิจารณาช่วยเหลือผูป้ ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสื อสานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๓๒
สู ตรการปรับราคา (สู ตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็ จตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญา หรื อภายใน ระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕
๑๒. มาตรฐานฝี มือช่ าง
เมื่อกรมได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู ้
เสนอราคา จะต้องตกลงว่าในการปฏิบตั ิงานก่อสร้างดังกล่าว ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีและใช้ผผู ้ า่ นการทดสอบ
มาตรฐานฝี มือช่างจาก จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรื อผูม้ ีวฒ
ุ ิบตั รระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรื อ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขา
ช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
๑๒.๑ ช่างก่อสร้าง
๑๒.๒ ช่างสารวจ
๑๒.๓ ช่างโยธา
๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผูร้ ับจ้างพึงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนด
ไว้โดย เคร่ งครัด

องค์การบริ หารส่ วนตาบลไผ่
๘ กันยายน ๒๕๕๘

แนบท้ายเอกสาร สอบราคาจ้ าง เลขที่ 17/2558
1.เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
สัญญาแบบปรับราคาได้น้ี ให้ใช้กบั งานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึง่
เบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นทีเ่ บิกจ่ายใน
ลักษณะค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง ทีอ่ ยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามทีก่ าหนดนี้
1.2 สัญญาแบบปรับราคาได้น้ี ให้ใช้ได้ทงั ้ ในกรณีเพิม
่ หรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนี
ราคา ซึง่ จัดทาขึน้ โดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลีย่ นแปลงสูงขึน้ หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิ ดซองใบเสนอราคา
1.3 การขอเงินเพิม
่ ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้น้ี
เป็ นหน้าทีข่ องผูร้ บั จ้างทีจ่ ะต้อง
เรียกร้องภายในกาหนด 90 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีผ่ รู้ บั จ้างได้สง่ มอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกาหนดนี้ไปแล้ว ผูร้ บั จ้างไม่มี
สิทธิทจ่ี ะเรียกร้องเงินเพิม่ ค่างานก่อสร้างจากผูว้ ่าจ้างได้อกี ต่อไป และในกรณีทผ่ี วู้ ่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผูร้ บั จ้าง
ให้ผวู้ ่าจ้างทีเ่ ป็ นคู่สญ
ั ญารีบเรียกเงินคืนจากผูร้ บั จ้างโดยเร็ว หรือให้หกั ค่างานของงวดต่อไป หรือให้หกั เงินจาก
หลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี
1.4 การพิจารณาคานวณเงินเพิม
่ หรือลด และการจ่ายเงินเพิม่ หรือเรียกเงินคืนจากผูร้ บั จ้างตามเงื่อนไข
ของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รบั การตรวจสอบและเห็นชอบจากสานักงบประมาณ และให้ถอื การพิจารณาวินิจฉัย
ของสานักงบประมาณเป็ นทีส่ น้ิ สุด
1.1

2.ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กบั สัญญาแบบปรับราคาได้
ในการพิจารณาเพิม่ หรือลดราคาค่างานก่อสร้าง ให้คานวณตามสูตรดังนี้
P = (Po) x (K)
กาหนดให้
P
=
ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็ นงวดทีจ่ ะต้องจ่ายให้ผรู้ บั จ้าง
Po
=
ราคาค่างานต่อหน่วยทีผ่ รู้ บั จ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็ นงวดซึง่
ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
K
=
Escalation Factor ทีห่ กั ด้วย 4% เมื่อต้องเพิม่ ค่างาน หรือบวกเพิม่
4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน
2.1 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตทีใ่ ช้เหล็กเสริมซึง่ ประกอบด้วย
ตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (Welded Steel Wire Fabric) เหล็กเดือย (Dowel Bar) เหล็กยืด
(Deformed Tie Bar) และรอยต่อต่างๆ (Joint) ทัง้ นี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอ
สะพาน (R.C. Bridge Approach) ด้วย
ใช้สตู ร K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So

3.วิ ธีการคานวณที่ใช้กบั สัญญาแบบปรับราคาได้
3.1 การคานวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนัน้ ๆ ให้ใช้ตวั เลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของ
กระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
3.2 การคานวณค่า K สาหรับกรณีทม่ี งี านก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้อง
แยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชดั เจนตามลักษณะของงานนัน้ และให้สอดคล้องกับสูตรทีก่ าหนดไว้
3.3 การคานวณหาค่า K กาหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตาแหน่งทุกขัน้ ตอนโดยไม่มกี ารปดั เศษ และ
กาหนดให้ทาเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็ นผลสาเร็จก่อน แล้วจึงนาผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงทีห่ น้าเลข
สัมพันธ์นนั ้
3.4 ให้พจิ ารณาเงินเพิม่ หรือลดราคาค่างานจากราคาทีผ่ รู้ บั จ้างทาสัญญาตกลงกับผูว้ ่าจ้าง เมื่อ
ค่า K ตามสูตรสาหรับงานก่อสร้างนัน้ ๆ ในเดือนทีส่ ง่ มอบงานมีค่าเปลีย่ นแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิ ดซองราคา

มากกว่า 4% ขึน้ ไป โดยนาเฉพาะส่วนทีเ่ กิน 4% มาคานวณปรับเพิม่ หรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คดิ 4%
แรกให้)
3.5 ในกรณีทผ่ี รู้ บั จ้างไม่สามารถทาการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็ น
ความผิดของผูร้ บั จ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ทีจ่ ะนามาใช้ในการคานวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุ
สัญญา หรือค่า K ของเดือนทีส่ ง่ มอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
3.6 การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานทีผ่ รู้ บั จ้างทาได้ในแต่ละงานตามสัญญาไปก่อน ส่วน
ค่างานทีเ่ พิม่ หรือค่างานลดลงซึง่ จะคานวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึง่ นามาคานวณหาค่า K ของ
เดือนทีส่ ง่ มอบงานงวดนัน้ ๆ เป็ นทีแ่ น่นอนแล้ว เมื่อคานวณเงินเพิม่ ได้ให้ทาความตกลงเรื่องการเงินกับสานัก
งบประมาณ
ดัชนี ราคาที่ใช้คานวณตามสูตร
K=
It =
Io=
Ct
Co
Mt
Mo
St
So
Gt
Go
At
Ao
Et
Eo
Ft
Fo
Act
Aco
PVCt
PVCo
GIPt
GIPo
PEt
PEo
Wt
Wo

Escalation Factor
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัวไปของประเทศ
่
ในเดือนทีส่ ง่ งานแต่ละงวด
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัวไปของประเทศ
่
ในเดือนทีเ่ ปิ ดซองประกวดราคา
=
ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนทีส่ ง่ งานแต่ละงวด
=
ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนทีเ่ ปิ ดซองประกวดราคา
=
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนทีส่ ง่ งานแต่ละงวด
=
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนทีเ่ ปิ ดซองประกวดราคา
=
ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนทีส่ ง่ งานแต่ละงวด
=
ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนทีเ่ ปิ ดซองประกวดราคา
=
ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบทีผ่ ลิตในประเทศ ในเดือนทีส่ ง่ งานแต่ละงวด
=
ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบทีผ่ ลิตในประเทศ ในเดือนทีเ่ ปิ ดซองประกวดราคา
=
ดัชนีราคาแอสฟลั ต์ ในเดือนทีส่ ง่ งานแต่ละงวด
=
ดัชนีราคาแอสฟลั ต์ ในเดือนทีเ่ ปิ ดซองประกวดราคา
=
ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภณ
ั ฑ์ ในเดือนทีส่ ง่ งานแต่ละงวด
=
ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภณ
ั ฑ์ ในเดือนทีเ่ ปิ ดซองประกวดราคา
=
ดัชนีราคาน้ามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนทีส่ ง่ งานแต่ละงวด
=
ดัชนีราคาน้ามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนทีเ่ ปิ ดซองประกวดราคา
=
ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนทีส่ ง่ งานแต่ละงวด
=
ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนทีเ่ ปิ ดซองประกวดราคา
=
ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนทีส่ ง่ งานแต่ละงวด
=
ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนทีเ่ ปิ ดซองประกวดราคา
=
ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนทีส่ ง่ งานแต่ละงวด
=
ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนทีเ่ ปิ ดซองประกวดราคา
=
ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนทีส่ ง่ งานแต่ละงวด
=
ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนทีเ่ ปิ ดซองประกวดราคา
=
ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนทีส่ ง่ งานแต่ละงวด
=
ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนทีเ่ ปิ ดซองประกวดราคา

