ใบเสนอราคา
เรียน

ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
1.

ขาพเจา

บริษัท/หจก………………………………………………….………อยูเลขที่…..……..ถนน

.................
ตําบล/แขวง……..…….อําเภอ/เขต…………………จังหวัด…………………..โทร……………โดย………………………………………
ผูมีนามขางทายนี้ ไดพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ในเอกสารสอบราคาจาง เลขที่........../2560 ลงวันที.่ ...................
............................. และเอกสารเพิ่มเติมเลขที…่ ………………………...(ถามี) โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและ
เงื่อนไขแลว รวมทั้งรับรองวาขาพเจาเปนผูม ีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนด และไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ
2. ขาพเจาขอเสนอราคาที่จะทํางานกอสราง
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
โดยกอสรางที่ โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ราคา.................………………..บาท
(............................................................................. ) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน……………...…..………บาท
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว รวมเปนเงินทั้งสิ้น................................................บาท
(............................................................................................)
3. คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา ………… วัน นับแตวันเสนอราคาและจังหวัดสมุทรสงครามอาจรับคํา
เสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่
จังหวัดสมุทรสงครามรองขอ
4.กําหนดเวลาสงมอบขาพเจารับรองที่จะเริ่มทํางานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ไดรับแจงจากจังหวัด
สมุทรสงครามวาใหเริ่มทํางานตามสัญญา และจะสงมอบงานโดยครบถวนถูกตองภายใน ……………. วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญา
5. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณา ขาพเจารับรองที่จะ
5.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาจางกับจังหวัดสมุทรสงครามภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือ
แจงใหไปทําสัญญา
5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเปนจํานวนรอยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ไดระบุไวใน
ใบเสนอราคานี้ เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน
หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนนี้ ขาพเจายอมใหจังหวัดสมุทรสงคราม เรียกรอง
คาเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแกจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสงครามมีสิทธิจะใหผูเสนอราคารายอื่นเปนผู
เสนอราคาได หรือจังหวัดสมุทรสงครามอาจเรียกเสนอราคาใหมก็ได
6. ขาพเจายอมรับวาจังหวัดสมุทรสงคราม ไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้หรือใบเสนอราคาใด ๆ
รวมทั้งไมตองรับผิดชอบในคาใชจายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา

7.ขาพเจา.../
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7. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ที่ไดยื่นพรอมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแลว
และ เขาใจดีวาจังหวัดสมุทรสงครามไมตองรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหลน
8.ใบเสนอราคานี้ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมและปราศจากกลฉอฉลหรือการสมรูรวมคิดกันโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวนบริษัทใดๆที่ไดยื่นเสนอราคาในคราว
เดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่
เดือน
พ.ศ. 2560
ลงชื่อ
(…………………….................................)
ตําแหนง………………………………..

บัญชีเอกสารสวนที่ 1
1. ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน……………..แผน
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน………………แผน
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน……………….แผน
หนังสือบริคณหสนธิ จํานวน…………….แผน
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน…………….แผน
บัญชีผูถือหุนรายใหญ จํานวน……………..แผน
2. ในกรณีผูเสนอราคาไมเปนนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น จํานวน………………แผน
(ข) คณะบุคคลธรรมดา
สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน จํานวน……………แผน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน จํานวน…………..แผน
3. ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา จํานวน……………แผน
(ก) ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน…………….แผน
- บุคคลที่มิใชสัญชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน…………….แผน
(ข) ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล
- หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน……………..แผน
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน……………แผน

-2- บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน…………….แผน
หนังสือบริคณหสนธิ จํานวน………………..แผน
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน………….แผน
บัญชีผูถือหุนรายใหญ จํานวน……………..แผน
4. อื่นๆ (ถามี)
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นพรอมซองในเสนอราคาในการสอบราคาจาง
ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ………………………………………ผูเสนอราคา
(…………………………………..)

บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จํานวน………………แผน
2. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน จํานวน………………แผน
3. หลักประกันซอง จํานวน…………….แผน
4. อื่นๆ (ถามี)
…………………………………………………………………………………………….………...
……………………………………………………………………………………………..………..
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….………...
……………………………………………………………………………………………………….
ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นพรอมซองในเสนอราคาในการสอบราคาจางถูกตอง
และเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ………………………………….ผูเสนอราคา
(………………………………..)

บทนิยาม
“ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอ
ราคาจางในการประกวดราคาจางของจังหวัดสมุทรสงครามเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมใน
กิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาขายในการประกวดราคาจางของจังหวัด
สมุทรสงครามในคราวเดียวกัน
การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลดังกลาว
ขางตน ไดแกการที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลา วมีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปนี้
(1) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ
ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลาย
ราย ที่เสนอราคาใหแกจังหวัดสมุทรสงครามในการประกวดราคาจางครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวนไม
จํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด เปน
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาใหแกจังหวัดสมุทรสงครามในการประกวดราคาจางครั้งนี้
คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาในกิจการ
นั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภท
หรือบางขนาด
(3) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (1) และ (2) โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เขาเสนอราคาใหแกจังหวัดสมุทรสงครามในการประกวด
ราคาจางครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส หรือบุตรที่ยัง
ไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน หรือการถือ
หุนของบุคคลดังกลาว
ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผู
เปนหุนสวนหรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวน หรือผูถือหุนที่
แทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหางหุนสวน หรือบริษัท
จํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของไดเสนอราคาใหแกจังหวัดสมุทรสงครามในการประกวดราคาจาง
ความเดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธกันตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี
-2-/ “การขัดขวาง...

-2“การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” หมายความวา การที่ผูเสนอราคารายหนึ่งหรือ
หลายรายกระทําการอยางใดๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรคหรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการเสนอราคาตอจังหวัดสมุทรสงคราม ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกันหรือโดยการให
ขอใหหรือรับวาจะให เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด หรือใชกําลังประทุษราย
หรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้โดยมี
วัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชนใหระหวางผูเสนอราคาดวยกัน
หรือเพื่อใหประโยชนแกผูเสนอราคา
รายหนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับจังหวัดสมุทรสงคราม
หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม หรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมิใชเปนไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

เงื่อนไข หลักเกณฑ ประเภทงานกอสราง สูตรและวิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได
ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ
1. สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ใหใชกับงานกอสรางทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและ
ซอมแซมซึ่งเบิกจายคางานในลักษณะหมวดคาครุภณ
ั ฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจาย
อื่นที่เบิกจายในลักษณะคาที่ดินและสิ่งกอสราง ที่อยูในเงื่อนไขและหลักเกณฑตามที่ไดกําหนดนี้
2. สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ใหใชทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดคางานจากคางานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคา
ซึ่งจัดทําขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปดซองประกวดราคา
สําหรับกรณีที่จดั จางโดยวิธีอื่น ใหใชวันเปดซองราคาแทน
3. การนําสัญญาแบบปรับราคาไดไปใชนั้น ผูวาจางตองแจงและประกาศใหผูรับจางทราบ เชน ใน
ประกาศประกวดราคาฯ และตองระบุในสัญญาจางดวยวางานจางเหมานั้น ๆ จะใชสญ
ั ญาแบบปรับราคาได พรอม
ทั้งกําหนดประเภทของงานกอสราง สูตรและวิธีการคํานวณที่ใหมีการปรับเพิม่ หรือลดคางานไวใหชัดเจน
ในกรณีที่มีงานกอสรางหลายประเภทในงานจางคราวเดียวกัน จะตองแยกประเภทงานกอสรางแตละ
ประเภทใหชัดเจนตามลักษณะของงานกอสรางนั้น ๆ และใหสอดคลองกับสูตรที่กําหนดไว
4. การขอเงินเพิ่มคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาไดนี้ เปนหนาที่ของผูรับจางที่จะตองเรียกรอง
ภายในกําหนด ๙0 วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางไดสงมอบงานงวดสุดทาย หากพนกําหนดนี้ไปแลว ผูร บั จางไมมสี ิทธิที่
จะเรียกรองเงินเพิ่มคางานกอสรางจากผูวาจางไดอีกตอไป และในกรณีที่ผูวา จางจะตองเรียกเงินคืนจากผูรับจาง ให
ผูวาจางที่เปนคูส ัญญารีบเรียกเงินคืนจากผูรับจางโดยเร็ว หรือใหหักคางานของงวดตอไป หรือใหหักเงินจาก
หลักประกันสัญญา แลวแตกรณี
5. การพิจารณาคํานวณเงินเพิ่มหรือลด และการจายเงินเพิม่ หรือเรียกเงินคืนจากผูร ับจางตามเงื่อนไขของ
สัญญาแบบปรับราคาได ตองไดรบั การตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานักงบประมาณและใหถือการพิจารณาวินิจฉัย
ของสํานักงบประมาณเปนทีส่ ิ้นสุด
ข. ประเภทงานกอสรางและสูตรที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาคางานจางเหมากอสรางใหคํานวณตามสูตรดังนี้
P = (P0) x (K)
กําหนดให
P = ราคาคางานตอหนวยหรือราคาคางานเปนงวดที่จะตองจายใหผูรบั จาง
P0 = ราคาคางานตอหนวยที่ผูรับจางประมูลได หรือราคาคางานเปนงวดซึ่ง
ระบุไวในสัญญาแลวแตกรณี
K = ESCALATION FACTOR ที่หักดวย 4 % เมื่อตองเพิ่มคางานหรือบวก
เพิ่ม 4 % เมื่อตองเรียกคางานคืน
ESCALATION FACTOR K หาไดจากสูตร ซึ่งแบงตามประเภทและลักษณะงานดังนี้
หมวดที่ 1 งานอาคาร
งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เชน ที่ทําการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม
อัฒจันทร ยิมเนเซียม สระวายน้าํ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เปนตน และใหหมายความรวมถึง
1.1 ไฟฟาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจําหนาย แตไมรวมถึงหมอแปลงและระบบไฟฟา
ภายในบริเวณ
1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงทอเมนจําหนาย แตไมรวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ
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1.4 ระบบทอหรือระบบสายตาง ๆ ที่ตดิ หรือฝงอยูในสวนของอาคาร เชนทอปรับอากาศ
ทอกาซ สายไฟฟาสําหรับเครื่องปรับอากาศ สายลอฟา ฯลฯ
1.5 ทางระบายน้ําของอาคารจนถึงทางระบายน้ําภายนอก
1.6 สวนประกอบที่จําเปนสําหรับอาคาร เฉพาะสวนที่ติดกับอาคารโดยตองสรางหรือ
ประกอบพรอมกับการกอสรางอาคาร แตไมรวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นํามาประกอบหรือติดตั้ง เชน ลิฟท็
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องสูบน้ํา เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ
1.7 ทางเทารอบอาคาร ดินถม ดินตัก หางจากอาคารโดยรอบไมเกิน 3 เมตร ใชสูตร
K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So
หมวดที่ 2 งานดิน
2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปดหนาดิน การเกลีย่
บดอัดดิน การขุด- ถมบดอัดแนนเขื่อน คลอง คันคลอง คันกั้นน้ํา คันทาง ซึ่งตองใชเครื่องจักรเครือ่ งมือกล
ปฏิบัติงาน
สําหรับการถมดินใหหมายความถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น
ๆ และมีขอกําหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแนนโดยใชเครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อใหไดมาตรฐานตามที่
กําหนดไว เชนเดียวกับงานกอสรางถนนหรือเขื่อนชลประทาน
ทั้งนี้ ใหรวมถึงงานประเภท EMBANKMENT , EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL,
UNTREATED BASE และ SHOULDER
ใชสูตร
K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo
2.2 งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญนํามาเรียบกันเปนชั้นใหเปนระเบียบจนได
ความหนาที่ตองการ โดยใชชองวางระหวางหินใหญจะแซมดวยหินยอยหรือกรวดขนาดตาง ๆ และทรายใหเต็ม
ชองวาง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีขอกําหนดวิธปี ฏิบตั ิโดยใชเครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และ
ใหหมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียบ ยาแนว หรืองานหินใหญที่มีลักษณะคลายคลึงกัน เพื่อการปองกัน
การกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและทองลําน้ํา
ใชสูตร
K = 0.40 + 0.20 It/Io +0.20 Mt/Mo +0.20 Ft/Fo
2.3 งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่วๆ ไป ระยะทางขนยายไป – กลับ
ประมาณไมเกิน 2 กิโลเมตร ยกเวนงานเจาะระเบิดอุโมงคซึ่งตองใชเทคนิคชั้นสูง
ใชสูตร
K = 0.45 + 0.15 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo
หมวดที่ 3 งานทาง
3.1 งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT
ใชสูตร
K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo
3.2 งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL
ใชสูตร
K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo
3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM
ใชสูตร
K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo

-33.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตทีใ่ ชเหล็กเสริม ซึ่งประกอบดวย
ตะแกรงเหล็กเสนหรือตะแกรงลวดเหล็กกลาเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL
BAR) เหล็กยืด (DEFORMED TIE BAR) และรอยตอตาง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงแผนพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. BRIDGE APPROACH) ดวย
ใชสูตร
K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So
3.5 งานทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบอพัก หมายถึง ทอคอนกรีตเสริม
เหล็กสําหรับงานระบายน้าํ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน้ําและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบอพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มรี ูปแบบและลักษณะงานคลายคลึงกัน เชน งานบอพัก
(MANHOLEP) ทอรอยสายโทรศัพท ทอรอยสายไฟฟา เปนตน
ใชสูตร
K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So
3.6 งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงสรางฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. BEARING UNIT) ทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.
BOX CULVERT) หอถังน้ําโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ทาเทียบเรือ
คอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งกอสรางอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
ใชสูตร
K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.25 St/So
3.7 งานโครงสรางเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสําหรับคนเดินขามถนน โครงเหล็กสําหรับติดตั้งปาย
จราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟาแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มลี ักษณะคลายคลึงกัน แต
ไมรวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายสงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ใชสูตร
K = 0.25 + 0.10 It/Io + 0.05 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.40 St/So
หมวดที่ 4 งานชลประทาน
4.1 งานอาคารชลประทานไมรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดตาง ๆ ที่กอสราง
ในแนวคลองสงน้ําหรือคลองระบายน้ํา เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ําไดแก ทอระบายน้ํา น้ําตก รางเท
สะพานน้ํา ทอลอด ไซฟอน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไมมีบานระบายเหล็ก แตไมรวมถึงงานอาคาร
ชลประทานขนาดใหญ เชน ฝาย ทางระบายน้ํา น้ําลน หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เปนตน
ใชสูตร
K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.20 St/So
4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดตาง ๆ
ที่กอสรางในแนวคลองสงน้ําหรือคลองระบายน้ํา เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ําไดแก ทอสงน้าํ เขานา ทอ
ระบายน้ํา ประตูระบายน้าํ อาคารอัดน้ํา ทอลอดและอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่มีบานระบายน้ํา แตไม
รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ เชน ฝาย ทางระบายน้ําลน หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน
เปนตน
ใชสูตร
K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.25 St/So
4.3 งานบานระบาย TRASHRACK และ STEEL LINER หมายถึงบานระบายเหล็
เครื่องกวานและโครงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานทอเหล็ก
ใชสูตร
K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.45 Gt/Go

-44.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเสนที่ใชเสริมในงานคอนกรีตและ
เหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝาย ทางระบายน้าํ ลน หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญา
แยกจายเฉพาะงานเหล็กดังกลาวเทานั้น
ใชสูตร
K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.60 St/So
4.5 งานคอนกรีตไมรวมเหล็กและคอนกรีตคาดคลอง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักสวนของ
เหล็กออกมาแยกคํานวณตางหากของงานฝาย ทางระบายน้ําลนหรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมี
สัญญาแยกจายเฉพาะงานคอนกรีตดังกลาวเทานั้น
ใชสูตร
K = 0.40 + 0.15 It/Io + 0.25 Ct/Co + 0.2 Mt/Mo
4.6 งานเจาะ หมายถึงการเจาะพรอมทั้งฝงทอกรุขนาดรูในไมนอยกวา 48 มิลลิเมตรในชั้นดิน หินผุ
หรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดน้าํ ปูน และใหรวมถึงงานซอมแซมฐานรากอาคารลงประทาน ถนนและอาคารตาง ๆ
โดยการอัดฉีดน้ําปูน
ใชสูตร
K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.2 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo
4.7 งานอัดฉีดน้ําปูน คาอัดฉีดน้ําปูนจะเพิ่มหรือลด ใหเฉพาะราคาซีเมนตที่เปลีย่ นแปลง
ตามดัชนีราคาของซีเมนต ที่กระทรวงอาณิชยจัดทําขึ้น ในเดือนทีส่ งงานแตละงาน กับเดือนที่เปดซองประกวด
ราคา
หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค
5.1 งานวางทอ AC และ PVC
5.1.1 ในกรณีที่ผูวาจางเปนผูจดั หาทอและหรืออุปกรณให
ใชสูตร
K = 0.50 + 0.25 It/Io + 0.25 Mt/Mo
5.1.2 ในกรณีที่ผรู ับจางเปนผูจัดหาทอ AC และหรืออุปกรณ
ใชสูตร
K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.40 ACt/ACo
5.1.3 ในกรณีที่ผรู ับจางเปนผูจัดหาทอ PVC และหรืออุปกรณ
ใชสูตร
K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.25 Mt/Mo + 0.40 PVCt/PVCo
5.2 งานวางทอเหล็กเหนียวและทอ HYDENSITY POLYETHYLENE
5.2.1 ในกรณีที่ผูวาจางเปนผูจดั หาทอและหรืออุปกรณให
ใชสูตร
K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.15 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.15 Ft/Fo
5.2.2 ในกรณีที่ผรู ับจางเปนผูจัดหาทอเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณและให
รวมถึงงาน TRANSMISSION CONDUIT
ใชสูตร
K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.10 Et/Eo + 0.30 GIPt/GIPo
5.2.3 ในกรณีที่ผรู ับจางเปนผูจัดหาทอ HYDENSITY POLYETHYLENE
และหรืออุปกรณ
ใชสตู ร
K = 0.50 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.30 PEt/PEo
5.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงคสงน้ําและงาน SECONDARY LINING
ใชสูตร
K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.15 Et/Eo + 0.30 CIPt/CIPo
5.4 งานวางทอ PVC หุมดวยคอนกรีต
ใชสูตร
K =0.30+0.10 It/Io+0.20Ct/Co+ 0.05 Mt/Mo+ 0.10 St/So+0.30 PVCt/PVCo

-55.5 งานวางทอ PVC กลบทราย
ใชสูตร
K = 0.25 + 0.05 It/Io + 0.05 Mt/Mo + 0.65 PVCt/PVCo
5.6 งานวางทอเหล็กอาบสังกะสี
ใชสูตร
K = 0.65 + 0.25 It/Io + 0.50 GIPt/GIPo
ประเภทงานและสูตรตอไปนี้ใชเฉพาะงานกอสรางของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเทานั้น
5.7 งานกอสรางระบบสายสงแรงสูงและสถานีไฟฟายอย
5.7.1 งานติดตั้ง เสา โครงเหล็กสายสงและอุปกรณ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ
ไฟฟาสถานีไฟฟายอย
สําหรับงานติดตั้ง เสา โครงเหล็กสายสงและอุปกรณ ประกอบดวย ลักษณะงาน
ดังนี้คือ PRELIMINARY WORK (ยกเวน BOUNDARY POST), TOWERS, INSULATOR STRING AND
OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE
STRINGING, LINE ADESSORIES, GROUNDING MATERIALS
สําหรับงานติดตั้งอุปกรณไฟฟาสถานีไฟฟายอย หมายถึงเฉพาะการติดตั้งอุปกรณไฟฟาเทานั้น
ใชสูตร
K = 0.60 + 0.25 It/Io + 0.15 Ft/Fo
5.7.2 งานกอสรางฐานรากเสาไฟฟา (TOWER FOUNDATION) และงานติด
BOUNDARY POST
ใชสูตร
K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.10 St/So + 0.15 Ft/Fo
5.7.3 งานกอสรางฐานรากอุปกรณไฟฟาสถานีไฟฟายอย
ใชสูตร
K = 0.50 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 St/So
5.8 งานหลอและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
ใชสูตร
K = 0.35 + 0.15 It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.30 St/So
5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE
ใชสูตร
K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.25 Ct/Co + 0.35 St/So
ประเภทงานและสูตรตอไปนี้ใชเฉพาะงานกอสรางของการไฟฟาสวนภูมิภาคเทานั้น
5.9 งานกอสรางสายสงแรงสูงระบบแรงดัน 69 – 115 KV.
5.9.1 ในกรณีที่ผูวาจางเปนผูจดั หาวัสดุและหรืออุปกรณให
ใชสูตร
K = 0.80 + 0.05 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo
5.9.2 ในกรณีที่ผรู ับจางเปนผูจัดหาวัสดุหรืออุปกรณ
ใชสูตร
K = 0.45 + 0.05 It/Io + 0.60 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo + 0.25 Wt/Wo
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ดัชนีราคาที่ใชคํานวณตามสูตรที่ใชกบั สัญญาแบบปรับราคาได จัดทําขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย
K
It
I๐
Ct
C๐
Mt
M๐
St
S๐
Gt
G๐
At
A๐
Et
E๐
Ft
F๐
ACt
AC๐
PVCt
PVC๐
GIPt
GIP๐
PEt
PE๐
Wt
W๐

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

ESCALATION FACTOR
ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่สงงานแตละงวด
ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาซีเมนต ในเดือนทีส่ งงานแตละงวด
ดัชนีราคาซีเมนต ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต) ในเดือนที่สงงานแตละงวด
ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต) ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่สงงานแตละงวด
ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาเหล็กแผนเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนทีส่ งงานแตละงวด
ดัชนีราคาเหล็กแผนเรียบที่ผลินในประเทศ ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาแอสฟลท ในเดือนที่สงงานแตละงวด
ดัชนีราคาแอสฟลท ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภณ
ั ฑ ในเดือนที่สงงานแตละงวด
ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภณ
ั ฑ ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่สงงานแตละงวด
ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนทีเ่ ปดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาทอซีเมนตใยหิน ในเดือนที่สงงานแตละงวด
ดัชนีราคาทอซีเมนตใยหิน ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาทอ PVC ในเดือนที่สงงานแตละงวด
ดัชนีราคาทอ PVC ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาทอเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่สงงานแตละงวด
ดัชนีราคาทอเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาทอ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่สงงานแตละงวด
ดัชนีราคาทอ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาสายไฟฟา ในเดือนที่สงงานแตละงวด
ดัชนีราคาสายไฟฟา ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา
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ค. วิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได
1. การคํานวณคา K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ใหใชตัวเลขดัชนีราคาวัสดุกอสราง
ของกระทรวงพาณิชย โดยใชฐานของป 2530 เปนเกณฑในการคํานวณ
2. การคํานวณคา K สําหรับกรณีทมี่ ีงานกอสรางหลายประเภทรวมอยูในสัญญาเดียวกัน
จะตองแยกคางานกอสรางแตละประเภทใหชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และใหสอดคลองกับสูตรทีไ่ ดกําหนดไว
3. การคํานวณหาคา K กําหนดใหใชเลขทศนิยม 3 ตําแหนงทุกขั้นตอนโดยไมมีการปดเศษ และ
กําหนดใหทําเลขสัมพันธ (เปรียบเทียบ) ใหเปนผลสําเร็จกอน แลวจึงนําผลลัพธไปคูณกับตัวเลขคงทีห่ นาเลข
สัมพันธ นั้น
4. ใหพิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาคางานจากราคาที่ผูรับจางทําสัญญาตกลงกับผูวาจาง เมื่อคา K ตาม
สูตรสําหรับงานกอสรางนั้น ๆ ในเดือนที่สงมอบงานมีคาเปลี่ยนแปลงไปจากคา K ในเดือนเปดซองราคามากกวา 4
% ขึ้นไป โดยนําเฉพาะสวนที่เกิน 4 % มาคํานวณปรับเพิ่มหรือลดคางานแลวแตกรณี (โดยไมคดิ 4 % แรกให)
5. ในกรณีที่ผูรับจางไมสามารถทําการกอสรางใหแลวเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเปนความผิดของ
ผูรับจาง คา K ตามสูตรตาง ๆ ทีจ่ ะนํามาใชในการคํานวณคางานใหใชคา K ของเดือนสุดทายตามอายุสัญญา
หรือคา K ของเดือนที่สงมอบงานจริง แลวแตวาคา K ตัวใดจะมีคา นอยกวา
6. การจายเงินแตละงวดใหจายคาจางงานที่ผรู ับจางทําไดแตละงวดตามสัญญาไปกอน สวนคางานเพิม่
หรือคางานลดลงซึ่งจะคํานวณไดตอ เมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุกอสรางซึ่งนํามาคํานวณหาคา K ของเดือนที่สงมอบงาน
งวดนั้น ๆ เปนที่แนนอนแลว เมื่อคํานวณเงินเพิ่มไดใหขอทําความตกลงเรื่องการเงินกับสํานักงบประมาณ

