
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
โครงการ : ก่อสร้างอาคารบรูณาการของกระทรวงยตุธิรรมจังหวัดลําปาง 

ด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
ตําบลกล้วยแพะ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

---------------------------------------------------- 
 

1. หลกัการและเหตผุล 
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 เห็นควรให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
มีพ้ืนที่เดียวกันหรือรวมอยู่ในอาคารเดียวกัน ซึ่งส่วนใหญ่ต้ังอยู่กระจัดกระจายและบางแห่งอยู่ห่างไกลจาก
ชุมชน ทําให้ไม่สะดวกต่อการมาใช้บริการและติดต่อกับทางราชการ โดยหน่วยงานแต่ละแห่งยังไม่มีอาคารท่ี
ทําการถาวร และบางแห่งยังต้องเสียงบประมาณในการเช่าอาคารสํานักงานเพ่ือเป็นที่ทําการ โดยมีพ้ืนที่ไม่
เพียงพอรองรับการใช้งาน กระทรวงยุติธรรมจึงได้เริ่มดําเนินการก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม               
จังหวัดลําปาง เพ่ือใช้เป็นสถานที่ทํางานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
 

2. วัตถุประสงค ์

  2.1  เพ่ือใช้เป็นสถานที่ทํางานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
  2.2  เพ่ือใช้เป็นศูนย์บริหารงานในกระทรวงยุติธรรม สะดวกในการติดต่อและคล่องตัวใน
การประสาน การพัฒนาแก้ไขปัญหาแก่ประชาชน 
  2.3  เพ่ือให้สามารถรองรับหน่วยงานได้เพียงพอ สะดวก และเกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
  2.4  เพ่ือประโยชน์ในการเช่ือมโยงข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต 
 

3. คณุสมบตัขิองผูเ้สนอราคา  

3.1  มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ช่ัวคราว เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ว่าด้วยการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น                  
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย 

3.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

 3.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้ง 

3.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ย่ืนข้อเสนอ ได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
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3.10 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 

ในวงเงินไม่น้อยกว่า 22,000,000 บาท (ย่ีสิบสองล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ที่สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เช่ือถือ 

ผู้ย่ืนข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี

คุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 
“กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 

(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล
ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่
กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการย่ืนข้อเสนอ
ประกวดราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้าน้ันสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียว เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ย่ืนเสนอราคาได้ 

ทั้งน้ี “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้า            
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

3.11 ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง 

3.12 ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

3.13 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

3.14 ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 

4.  แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
 4.1 ผู้ ย่ืนข้อเสนอสามารถศึกษารายละเอียดของงานตามโครงการน้ีได้จากแบบรูป           
และรายละเอียดประกอบแบบ งานจ้างก่อสร้าง ซึ่งเป็นเอกสารประกอบการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะประกาศเชิญชวน 
 4.2 งานก่อสร้าง ใช้แบบรูปและรายการที่กําหนดโดยกองออกแบบและก่อสร้าง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย แบบรูปและรายการประกอบแบบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 แบบอาคารบูรณาการ เลขที่แบบ 55-13-064         
 ส่วนที่ 2 แบบอาคารสิ่งก่อสร้างประกอบ ประกอบด้วย 

(1) แบบมาตรฐาน ศาลาพักคอย แบบมีห้องนํ้า เลขที่แบบ 50-13-050 
(2) ป้ายช่ือโครงการ เลขที่แบบ 49-13-109 
(3) เสาธง สูง 14.00 ม. (ท่อนเดียว) เลขที่แบบ 52-07-020 

 
 5. ถนนและลาน ... 
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(4) ถนน และลานจอดรถ คสล. พร้อมตีเส้นจราจร เลขที่แบบ 52-07-028 
(5) แบบมาตรฐาน รั้วอิฐบล็อก สูง 2.00 ม. (แบบที่ 2)เลขที่แบบ 53-02-036 
(6) งานร้ัวแบบครึ่งทึบครึ่งโปร่ง สูง 2.00 ม. และแบบประตูรั้ว กว้าง 6.00 ม.   

เลขที่แบบ 51-13-054 
(7) แบบมาตรฐาน ป้อมยามแบบมีห้องนํ้า เลขที่แบบ 50-13-043 

 4.3  ขอบเขตของงาน 
  โครงการก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดระยอง ประกอบด้วย
ขอบเขตงาน คือ การก่อสร้างอาคารบูรณาการ และอาคารสิ่งก่อสร้างประกอบ มีขอบเขตงานที่จะต้องดําเนินการ 
ดังน้ี 

(1) อาคารบูรณาการ  จํานวน 1 หลัง 
(2) แบบมาตรฐาน ศาลาพักคอย แบบมีห้องนํ้า  จํานวน 1 หลงั 
(3) ป้ายช่ือโครงการ  จํานวน 1 งาน 
(4) เสาธง สูง 14.00 ม. (ท่อนเดียว)  จํานวน 1 ต้น 
(5) ถนน และลานจอดรถ คสล. พร้อมตีเส้นจราจร  จํานวน 1 งาน 
(6) แบบมาตรฐาน รั้วอิฐบล็อก สูง 2.00 ม. (แบบที่ 2) จํานวน 1 งาน 
(7) งานร้ัวแบบครึ่งทึบครึ่งโปร่ง สูง 2.00 ม. และแบบประตูรั้ว กว้าง 6.00 ม.   

จํานวน 1 งาน 
(8) แบบมาตรฐาน ป้อมยามแบบมีห้องนํ้า จํานวน 1 หลัง 

 

5. กําหนดการดําเนินการ 
 ดําเนินการด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 กําหนดงานแล้วเสร็จภายใน 450 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  

7. ระยะเวลาส่งมอบงานภายใน 450 วัน (17 งวด) ดังนี้ 
งวดที่ 1. จ่ายเป็นเงินร้อยละ 3.5 ของค่าจา้งก่อสร้างตามสัญญาเมื่อผู้รบัจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังน้ี 

    อาคารบรูณาการ  
-   งานเจาะสํารวจดิน พร้อมรายงานสรุปผลการสํารวจดิน แล้วเสร็จ 
-   งานตอกเสาเข็ม  แล้วเสร็จ 

           งานก่อสร้างส่วนประกอบ (ภายนอก) 
-  งานถมดินบดอัดปรับระดับบริเวณโครงการ  แล้วเสร็จ 

 กําหนดเวลาแล้วเสร็จ 35 วัน 
งวดที่ 2.  จ่ายเป็นเงินร้อยละ 5.75 ของคา่จ้างก่อสร้างตามสัญญาเมื่อผูร้ับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังน้ี 
 อาคารบูรณาการ 3 หน่วยงาน  

- งานหล่อฐานราก ตอม่อ คสล.  แล้วเสร็จ 
  

 - งานหล่อคาน ... 
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- งานหล่อคาน คสล. รับพ้ืนช้ันที่ 1  แล้วเสร็จ    
- งานหล่อบันได คสล. ขึ้นช้ันที ่1  แล้วเสร็จ    
- งานหล่อพ้ืน คสล. หล่อในที ่ช้ันที่ 1  แล้วเสร็จ 
- งานวางแผ่นพ้ืนสําเร็จรูป พรอ้มเทคอนกรีตทับหน้า ช้ันที่ 1 แล้วเสร็จ 
- งานหล่อเสา คสล. รับพ้ืนช้ันที่ 2  แล้วเสร็จ 
-   งานติดต้ังท่อระบบกําจัดปลวก  แล้วเสร็จ      

              กาํหนดเวลาแลว้เสร็จ 30 วัน 
งวดที่ 3.   จ่ายเป็นเงินร้อยละ 5.75 ของคา่จ้างก่อสร้างตามสัญญาเมื่อผูร้ับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังน้ี 
              อาคารบูรณาการ  

-  งานหล่อคาน คสล. รับพ้ืนช้ันที่ 2  แล้วเสร็จ 
-  งานหล่อบันได คสล. ขึ้นช้ันที่ 2  แล้วเสร็จ    
-  งานหล่อพ้ืน คสล. หล่อในที ่ช้ันที่ 2  แล้วเสร็จ 
-  งานวางแผ่นพ้ืนสําเร็จรูป พรอ้มเทคอนกรีตทับหน้า ช้ันที่ 2 แล้วเสร็จ 

  กาํหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน 
งวดที่ 4.   จ่ายเป็นเงินร้อยละ 4.75 ของคา่จ้างก่อสร้างตามสัญญาเมื่อผูร้ับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังน้ี 
  อาคารบรูณาการ  

- งานหล่อเสา คสล. รับคาน คสล. ช้ันหลังคา  แล้วเสร็จ 
- งานหล่อบันได คสล. ขึ้นช้ันหลังคา  แล้วเสร็จ 
- งานหล่อคาน คสล. ช้ันหลังคา  แล้วเสร็จ 
- งานพ้ืน คสล. ช้ันหลังคา  แลว้เสร็จ 

              กําหนดเวลาแลว้เสร็จ 30 วัน 
งวดที่ 5.   จ่ายเป็นเงินร้อยละ 4.25  ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังน้ี 
  อาคารบรูณาการ  

- งานติดต้ังโครงหลังคาเหล็ก พร้อมทาสีกันสนิม  แล้วเสรจ็ 
- งานก่ออิฐผนังช้ันที่ 1  แล้วเสร็จร้อยละ 95 

           กําหนดเวลาแล้วเสร็จ 25 วัน 
งวดที่ 6.   จ่ายเป็นเงินร้อยละ 2.25  ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังน้ี 
              อาคารบูรณาการ  

- งานมุงหลังคา  แล้วเสร็จ 

  กําหนดเวลาแล้วเสร็จ 25 วัน 
งวดที่ 7.   จ่ายเป็นเงินร้อยละ 2.0  ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังน้ี 
  อาคารบูรณาการ  

- งานเดินท่อระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ช้ันที่ 1  แล้วเสร็จ 
             -   งานเดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาล ช้ันที่ 1  แล้วเสร็จ 

- งานก่ออิฐผนังช้ันที่ 2 ช้ันที่หลังคา แล้วเสร็จร้อยละ 95 
          กําหนดเวลาแล้วเสร็จ 25 วัน 
 

 งวดที่ 8  ... 
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งวดที่ 8.   จ่ายเป็นเงินร้อยละ 3.75  ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังน้ี 
              อาคารบูรณาการ  

- งานติดต้ังวงกบประตู หน้าต่าง  ช้ันที่ 1  ช้ันที่ 2 ช้ันหลังคา (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)   แล้วเสร็จ 
- งานฉาบปูนผนังและโครงสร้างภายใน ช้ันที่ 1  แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สัญญาณ ช้ันที่ 2  ช้ันหลังคา  แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานเดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาล ช้ันที่ 2   ช้ันหลังคา  แล้วเสร็จ 

           งานก่อสร้างส่วนประกอบ (ภายนอก) 
- งานระบบระบายนํ้า (ภายนอก)  แล้วเสร็จร้อยละ 50 

  กําหนดเวลาแล้วเสร็จ  25  วัน 
งวดที่ 9.   จ่ายเป็นเงินร้อยละ 6.25  ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังน้ี 
  อาคารบูรณาการ  

- งานฉาบปูนผนังและโครงสร้างภายใน ช้ันที่ 2 และช้ันหลังคา  แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานฉาบปูนผนังและโครงสร้างภายนอก  แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานเดินสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร ช้ันที่ 1  แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานผิวผนังกรุกระเบ้ือง  แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานติดต้ังถังเก็บนํ้าสําเร็จรูป  แล้วเสร็จ 
- งานติดต้ังถังบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป  แล้วเสร็จ 

           งานก่อสร้างส่วนประกอบ (ภายนอก) 
-    งานระบบระบายนํ้า (ภายนอก)  แล้วเสร็จ 

  กําหนดเวลาแล้วเสร็จ 25  วัน   
งวดที่ 10   จ่ายเป็นเงินร้อยละ 6.0  ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังน้ี 

                 อาคารบูรณาการ  
-  งานฉาบปูนผนังและโครงสร้างภายนอก  แล้วเสร็จ 
-  งานเดินสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร สายสัญญาณ ช้ันที่ 2 และช้ันหลังคา   แล้วเสร็จ ร้อยละ 95 
- งานติดต้ังท่อสารทําความเย็นของเคร่ืองปรับอากาศ   แล้วเสร็จร้อยละ 90 
- งานติดต้ังฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นบัวเพดาน) ช้ันที่ 1-2 และช้ันหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ 90 
- งานติดต้ังฝ้าชายคา  แล้วเสร็จ 
- งานทาสีรองพ้ืนผนัง ฝ้าเพดาน ภายนอก ภายใน  แล้วเสร็จ 
- งานติดต้ังระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จ  
- งานผิวพ้ืนปูกระเบ้ือง ช้ันที่ 1- 2  แล้วเสร็จ (ยกเว้นบัวเชิงผนัง) แล้วเสร็จร้อยละ 95 

          งานก่อสร้างส่วนประกอบ (ภายนอก) 
-    งานสายไฟฟ้าแรงตํ่าภายใน แล้วเสร็จร้อยละ 20 
-    งานระบบประปาภายนอก แล้วเสร็จ ร้อยละ 50 

 กําหนดเวลาแล้วเสร็จ 25  วัน 
งวดที่ 11.   จ่ายเป็นเงินร้อยละ 6.5  ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังน้ี 

              อาคารบูรณาการ  
               -   งานผิวพ้ืนปูหินขัดสําเร็จรูป แล้วเสร็จร้อยละ 95 

 - งานติดต้ัง ... 
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- งานติดต้ังบานประตู หน้าต่าง  แล้วเสร็จ  (ยกเว้นงานกระจก) 
- งานทาสี งานสีพ่น ภายใน  แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานติดต้ังบัวฝ้าเพดาน บัวเชิงผนัง  แล้วเสร็จ 
- งานติดต้ังสุขภัณฑ์  แล้วเสร็จ 

           งานก่อสร้างส่วนประกอบ (ภายนอก) 
-     งานสายไฟฟ้าแรงตํ่าภายใน  แล้วเสร็จร้อยละ 40 

    กําหนดเวลาแล้วเสร็จ 25  วัน 
งวดที่ 12.  จ่ายเป็นเงินร้อยละ 5.75  ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังน้ี 
  อาคารบูรณาการ  

- งานติดต้ังตู้เมนไฟฟ้า  แล้วเสร็จ 
- งานผิวพ้ืนปูกระเบ้ืองยาง แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานติดต้ังผนังห้องนํ้าสําเร็จรูป   แล้วเสร็จ 

 ศาลาพกัคอยแบบมีห้องน้ํา 
- งานตรวจสอบแนว วางผังอาคาร  แล้วเสร็จ 
- งานตอกเสาเข็ม  แล้วเสร็จ 

 รั้วครึ่งทึบครึ่งโปร่ง สูง 2 เมตร  
-  งานตรวจสอบแนว วางผัง แล้วเสร็จ 
-   งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ 

 รั้วคอนกรีตบล็อคทึบ สูง 2 เมตร  
- งานตรวจสอบแนว วางผัง  แล้วเสร็จ 
- งานตอกเสาเข็ม  แล้วเสร็จ 

 งานก่อสร้างส่วนประกอบ (ภายนอก) 
- งานสายไฟฟ้าแรงตํ่าภายใน  แล้วเสร็จร้อยละ 80 
- งานระบบประปาภายนอก แล้วเสร็จ ร้อยละ 95 

   กําหนดเวลาแล้วเสร็จ   25   วัน 
งวดที่ 13. จ่ายเป็นเงินร้อยละ 8.75   ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังน้ี 

              อาคารบูรณาการ  
-  งานติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า  แล้วเสร็จ 
-  งานทาสี งานสีพ่น ภายนอก  แล้วเสร็จ 
-  งานติดต้ังพัดลมระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 
-  งานติดต้ังกันสาดอลูมิเนียม ราวบันได  ราวทางลาด  แล้วเสร็จ 
-  งานติดต้ังกระจกบานประตู หน้าต่าง  แล้วเสร็จ 
-  งานติดต้ังดวงโคมแสงสว่าง  แล้วเสร็จ 
-  งานติดต้ังสวิทซ์ , เต้ารับ ระบบไฟฟ้า, โทรศัพท์  แล้วเสร็จร้อยละ 90 

 ศาลาพกัคอยแบบมีห้องน้ํา 
- งานหล่อฐานราก เสาตอม่อ คสล.  แล้วเสร็จ 
- งานหล่อคาน พ้ืน เสา ค.ส.ล.ช้ันที่1 และคานรับหลังคา ค.ส.ล.  แล้วเสร็จ  

รั้วแบบคร่ึง  ... 
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 รั้วแบบครึ่งทึบครึ่งโปร่ง สูง 2 เมตร 

- งานหล่อฐานราก เสาตอม่อ คสล.  แล้วเสร็จ 
-   งานหล่อคาน เสา คสล. แล้วเสร็จร้อยละ 50 

 รั้วคอนกรีตบล็อกทึบ สูง 2 เมตร 
  -   งานหล่อฐานราก เสาตอม่อ คสล. แล้วเสร็จ  
             -  งานหล่อคาน เสา คสล. แล้วเสร็จ 
 งานถนนและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก 

-  งานบดอัดปรับระดับช้ันดินเดิม พร้อมลงหินคลุกบดอัดแน่น  แล้วเสร็จ       
 งานก่อสร้างส่วนประกอบ (ภายนอก) 

-  งานเดินท่อร้อยสายและสายไฟสนาม แล้วเสร็จร้อยละ 50 
-  งานติดต้ังดวงโคมไฟสนาม แล้วเสร็จร้อยละ 50 

                กําหนดเวลาแล้วเสร็จ 25  วัน 
งวดที่ 14.   จ่ายเป็นเงินร้อยละ 5.25   ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังน้ี 
   อาคารบูรณาการ  

- งานระบบปรับอากาศ  แล้วเสร็จ ร้อยละ 20 
- งานโลโก้กระทรวงยุติธรรมและตัวอักษร 

             ศาลาพกัคอยแบบมีห้องน้ํา 
- งานโครงหลังคาเหล็ก พร้อมทาสีกันสนิม  มุงหลังคา  แลว้เสร็จ 
- งานก่ออิฐผนัง  แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานฉาบปูนผนัง ฉาบปูนโครงสร้าง  แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานผิวพ้ืน ผิวผนัง  แล้วเสร็จร้อยละ95 
- งานเดินท่อประปาและระบบสุขาภิบาล  แลว้เสร็จ 
- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จร้อยละ95 

           ป้อมยามแบบมีห้องน้ํา 
-  งานตรวจสอบแนว วางผังอาคาร  แล้วเสร็จ 
-  งานตอกเสาเข็ม  แล้วเสร็จ 

  ป้ายชื่อ 
-  งานตรวจสอบแนว วางผัง แล้วเสร็จ 
-  งานตอกเสาเข็ม  แล้วเสร็จ 
-  งานหล่อฐานราก เสาตอม่อ คสล. แล้วเสร็จ 
-  งานหล่อคาน เสา คสล. แล้วเสร็จ 

          -   งานก่ออิฐฉาบปูน  แล้วเสร็จ        
             เสาธง สูง 14 เมตรท่อนเดียว  

-  งานตรวจสอบแนว วางผัง  แล้วเสร็จ 
-  งานตอกเสาเข็ม  แล้วเสร็จ 

             รั้วแบบครึ่งทึบครึ่งโปร่ง สูง 2 เมตร 
           -  งานหล่อคาน เสา คสล. แล้วเสร็จ 
 

รั้วคอนกรีต ... 
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             รั้วคอนกรีตบล็อกทึบ สูง 2 เมตร  

-  งานก่อบล็อกทึบ เซาะร่อง ฉาบโครงสร้าง แล้วเสร็จ 
   งานถนนและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก 

-  งานเท คสล. ถนน แล้วเสร็จร้อยละ 50 
            งานก่อสร้างส่วนประกอบ (ภายนอก) 

-  งานเดินท่อร้อยสายและสายไฟสนาม แล้วเสร็จร้อยละ 90 
-  งานติดต้ังดวงโคมไฟสนาม แล้วเสร็จร้อยละ 90 

             งานครุภัณฑ์ 
-  งานติดต้ังระบบเสียงและภาพ แล้วเสร็จร้อยละ 10 

  กําหนดเวลาแล้วเสร็จ   25   วัน 
งวดที่ 15.  จ่ายเป็นเงินร้อยละ 8.5   ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังน้ี 
   อาคารบูรณาการ  

- งานระบบโทรศัพท์  แล้วเสร็จ 
- งานระบบปรับอากาศ  แล้วเสร็จ ร้อยละ 50 
- งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  แล้วเสร็จ 
- งานระบบทีวีรวม  แล้วเสร็จ 

     ป้อมยาม (แบบมีห้องน้ํา) 
-  งานหล่อฐานราก เสาตอม่อ คสล.  แล้วเสร็จ 
-  งานหล่อคาน พ้ืน เสา ค.ส.ล. ช้ันที่1และคานรับหลังคา  แล้วเสร็จ 
-  งานโครงหลังคาเหล็กพร้อมทาสีกันสนิม แล้วเสร็จ 
-  งานมุงหลังคา แล้วเสร็จ 
-  งานก่ออิฐ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
-  งานผิวผนัง, ผิวพ้ืน แล้วเสร็จร้อยละ 95 
-  งานถังบําบัดสําเร็จรูป แล้วเสร็จ 
-  งานท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ  

 ศาลาพกัคอยแบบมีห้องน้ํา 
-  งานก่ออิฐผนัง  แล้วเสร็จ 
- งานเดินท่อสายไฟฟ้าและสื่อสาร  แล้วเสร็จ 
- งานเดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาล  แลว้เสร็จ 
- งานถังบําบัดสําเร็จรูป แล้วเสร็จ 

           ป้ายชื่อ 
-  งานบุผิวผนังป้าย แล้วเสร็จ 
- งานทาสี แล้วเสร็จ 

           เสาธงสูง 14 เมตร 
-  งานฐานราก พ้ืน คสล. (ยกเว้นผิวทรายล้าง)  แล้วเสร็จ 

           รั้วแบบครึ่งทึบครึ่งโปร่ง สูง 2 เมตร  
              -   งานก่ออิฐบล็อกทึบ ฉาบผนังและโครงสร้าง พร้อมทั้งทําผิวทรายล้าง แล้วเสร็จ 

-  งานติดต้ังลูกกรงรั้ว  แล้วเสร็จ 
งานก่อสร้าง ... 
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           งานก่อสร้างส่วนประกอบ (ภายนอก) 

-  งานทางเท้า งานคันหิน แล้วเสร็จร้อยละ 50 
-  งานเสาไฟฟ้า ชุดน่ังร้านหม้อแปลงและติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า  แล้วเสร็จ 
-  งานเดินท่อร้อยสายและสายเมนโทรศัพท์ แล้วเสร็จร้อยละ 50 

           งานถนนและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก 
-  งานเท คสล. ถนน แล้วเสร็จร้อยละ 90 

           งานครุภัณฑ์ 
-  งานครุภัณฑ์สํานักงาน แล้วเสร็จ 20 % 
-  งานติดต้ังระบบเสียงและภาพ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

  กําหนดเวลาแล้วเสร็จ   25   วัน 
งวดที่ 16.  จ่ายเป็นเงินร้อยละ 11.0   ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังน้ี 
   อาคารบูรณาการ  

-   งานป้ายแสดงช่ือห้องหรือแผนกต่างๆ แล้วเสร็จ 
- งานระบบปรับอากาศ  แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 
-   งานพ้ืนปูบล็อกทางเท้า และคันหินสําเร็จรูป  แล้วเสร็จ 
-   งานอัดนํ้ายาระบบป้องกันและกําจัดปลวก แล้วเสร็จ 

             ป้อมยาม (แบบมีห้องน้ํา) 
-  งานก่ออิฐ  แล้วเสร็จ 
-  งานฉาบปูนผนังโครงสร้าง แล้วเสร็จร้อยละ 95 
-  งานติดต้ังวงกบประตู หน้าต่าง  แล้วเสร็จ 
-  งานเดินท่อสายไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ 
-  งานเดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาลภายในผนัง  แล้วเสร็จ 
-  งานติดต้ังฝ้าเพดาน  แล้วเสร็จ 
-  งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  แล้วเสร็จ     
-  งานติดต้ังประตู หน้าต่าง  แล้วเสร็จ 
-  งานติดต้ังสุขภัณฑ์และอุปกรณ์  แล้วเสร็จ 
-  งานเช่ือมต่อระบบประปา  แล้วเสร็จ 

 ศาลาพกัคอยแบบมีห้องน้ํา 
-  งานติดต้ังฝ้าเพดาน  แล้วเสร็จ 
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  แล้วเสร็จ 
- งานติดต้ังประตู หน้าต่าง  แล้วเสร็จ 
- งานติดต้ังสุขภัณฑ์และอุปกรณ์  แล้วเสร็จ 
- งานเช่ือมต่อระบบประปา  แล้วเสร็จ 

  ป้ายชื่อ 
-  ติดต้ังป้ายช่ือ  แล้วเสร็จ 

 เสาธง สูง 14 เมตร 
-  งานติดต้ังเสาธง สูง 14 เมตร  แล้วเสร็จ 

 - งานผิวทราย ... 
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- งานผิวทรายล้าง  แล้วเสร็จ 

 งานถนนและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก 
-  งานเท คสล. ถนน  แล้วเสร็จ 

 ประตูรั้ว กว้าง 6 เมตร  
- งานติดต้ังประตูรั้ว ทั้งหมด  แล้วเสร็จ 

 งานก่อสร้างส่วนประกอบ (ภายนอก) 
- งานติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า  แล้วเสร็จ 
- งานปลูกหญ้า ปลูกต้นไม้  แล้วเสร็จ 
- งานทางเท้า งานคันหิน แล้วเสร็จ 
- งานเช่ือมต่อระบบประปาส่วนขยายเขต แล้วเสร็จ 
- งานติดต้ังดวงโคมไฟสนาม  แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานเดินท่อร้อยสายและสายไฟสนาม  แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานเช่ือมต่อไฟฟ้าแรงสูง  แล้วเสร็จ 

  งานครุภัณฑ์ 
- งานติดต้ังระบบเสียงและภาพ  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 
- งานติดต้ังตู้เก็บสํานวน  แล้วเสร็จ 
- งาน ระบบโทรศัพท์  แล้วเสร็จ 
- ครุภัณฑ์สํานักงาน  แล้วเสร็จ 90 % 

  กําหนดเวลาแล้วเสร็จ   25   วัน 
งวดที่ 17.  (งวดสุดท้าย) จ่ายเป็นเงินที่เหลือทั้งหมดของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

แล้วเสร็จ ดังน้ี 
     อาคารบูรณาการ  

- งานเช่ือมต่อระบบทั้งหมด  แล้วเสร็จ 
- งานทดสอบการใช้งานของแต่ละระบบจนใช้งานได้ดี  แล้วเสร็จ 
- ทํางานอ่ืน ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของอาคารบูรณาการ  

  3 หน่วยงาน  แล้วเสร็จ 
                ศาลาพกัคอยแบบมีห้องน้ํา 

- งานทาสีภายนอก ภายใน  แล้วเสร็จ 
- งานอ่ืน ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการของศาลาพักคอยแบบมีห้องนํ้า  แล้วเสร็จ 

            ป้อมยาม (แบบมีห้องน้ํา) 
-  งานทาสีภายนอก ภายใน  แล้วเสร็จ  

             -  ทํางานอ่ืน ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการของป้อมยาม (แบบมีห้องนํ้า) แล้วเสร็จ 
           เสาธง สูง 14 เมตร 

- ทํางานอ่ืน ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของงานเสาธง สูง 14 เมตร  แล้วเสร็จ 
            งานถนนและลานจอดรถ คอนกรีตเสริมเหล็ก 

-  ทํางานอ่ืน ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของงานถนนและลานจอดรถ
  คอนกรีตเสริมเหล็ก  แล้วเสร็จ  

    
ป้ายช่ือ ... 
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           ป้ายชื่อ 

-  ทํางานอ่ืน ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของงานป้ายช่ือแล้วเสร็จ 
           รั้วแบบครึ่งทึบครึ่งโปร่ง สูง 2.00 เมตร  
             -  งานทาสี แล้วเสร็จ 

-  ทํางานอ่ืนๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของงานร้ัวแบบคร่ึงทึบ 
   ครึ่งโปร่งแล้วเสร็จ 

รั้วคอนกรีตบล็อกทึบ สูง 2.00 เมตร 
             -  งานทาสี แล้วเสร็จ 

-  ทํางานอ่ืนๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของงานร้ัวแบบคอนกรีต 
  บล็อกทึบ แล้วเสร็จ   
           งานก่อสร้างส่วนประกอบ (ภายนอก) 

-  ทดสอบงานระบบภายนอก  แล้วเสร็จ 
-  ทํางานอ่ืน ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของงานก่อสร้างส่วนประกอบ 

  (ภายนอก) แล้วเสร็จ 
             งานครุภัณฑ์ 

-  งานติดต้ังระบบเสียงและภาพ  แล้วเสร็จ 
-  ทํางานอ่ืน ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของงานครุภัณฑ์  แล้วเสร็จ   
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ  25  วัน 

8. วงเงินงบประมาณในการจ้าง (ราคากลาง) 

     จํานวนเงิน 42,749,000 บาท (สี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  

9. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะพิจารณา ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเกณฑ์ราคา และ         
จะพิจารณาจากราคารวม  

10. ติดต่อสอบถามรูปแบบรายการงานก่อสร้างได้ที่ 
ช่ือผู้ติดต่อ  ผู้อํานวยการกองออกแบบและก่อสร้าง 
โทรศัพท์    0 2141 5263 
ที่อยู่        สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  เลขที่ 120 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ (อาคาร เอ) ช้ัน 7 ศูนย์ราชการ    
ที่อยู่        เฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  10210   
 
หมายเหตุ    ท่านสามารถเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับร่างขอบเขตของงานน้ีเป็นลายลักษณ์   
อักษรด้วยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่ ฝ่ายพัสดุ ฯ กองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
เลขที่ 120 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ  (อาคาร เอ) ช้ัน 7 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ                  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  10210  หรือส่งทาง E- mail Address : fd@moj.go.th    
โดยระบุช่ือที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
 

------------------------------------------------------ 
 


