
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 
เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการ จ านวน ๕ โครงการ 

---------------------------------------- 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการ จ านวน ๕ โครงการ 
รายละเอียดดังนี้  
 ๑.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓  มีราคากลางเป็นเงิน ๒๙๑,๐๐๐ บาท (สองแสน-
เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
  โครงการเริ่มต้นจาก จุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๐๕ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 
๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน อบต. จ านวน ๑ ป้าย 
 ๒.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านครูเสม หมู่ที่ ๖ มีราคากลางเป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท (สองแสน-
หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
  โครงการเริ่มต้นจาก ถนนจุดสิ้นสุดถนนคสล.เดิม ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 
๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน อบต. จ านวน ๑ ป้าย 
 ๓.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจินดา ดอกบัว-บ้านนางจินดา เลื่อนลอย หมู่ที่ ๑๔  มีราคา
กลางเป็นเงิน  ๔๒๐,๐๐๐ บาท  (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
  โครงการเริ่มต้นจาก จุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 
๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน อบต. จ านวน ๑ ป้าย 
 ๔.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลากร ๒ หมู่ที่ ๑๖  มีราคากลางเป็นเงิน  ๔๒๐,๐๐๐ บาท  (สี่แสน-
สองหมื่นบาทถ้วน)  
  โครงการเริ่มต้นจากจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ 
เมตร ก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน อบต. จ านวน ๑ ป้าย 
 ๕.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเจริญถึงคลองหิน หมู่ที่ ๘ มีราคากลางเป็นเงิน  ๒๑๐,๐๐๐ บาท 
(สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
  โครงการเริ่มต้นจาก ถนนจุดสิ้นสุดถนนเดิม ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 
๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน อบต. จ านวน ๑ ป้าย 
 

/โดยมีข้อแนะน า... 



-๒- 

   โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้   
 -  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  ๑.  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน 
ดังนี้ 
  ๑.๑  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓  มีผลงานประเภทเดียวกัน ใน
วงเงิน ไม่น้อยกว่า ๑๔๕,๕๐๐  บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ 
  ๑.๒  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านครูเสม หมู่ที่ ๖  มีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า ๑๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ 
  ๑.๓  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจินดา ดอกบัว-บ้านนางจินดา เลื่อนลอย หมู่ที่ ๑๔   
มีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๑๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) และเป็นผลงานที่
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ 
  ๑.๔  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลากร ๒ หมู่ที่ ๑๖  มีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า ๒๑๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ 
  ๑.๕  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสายบ้านนายเจริญถึงคลองหิน หมู่ที่ ๘ มีผลงานประเภท
เดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง
กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ 
      ๒.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิตุบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๓.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาเภา  ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
  ๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ต้องลงทะเบียนในระบบ  
(e-Government Procurement: e-GP) อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ 
  ๗.  คู่สัญญาต้องจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

/ - ก าหนดด.ู.. 



-๓- 

 -  ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างพร้อมรับฟังค าชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓    
   ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างพร้อมรับฟังค าชี้แจงรายละเอียด  ในวันที่  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗    
โดยให้มาพร้อมกัน ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา เวลา ๐๙.๐๐ น.  
  ๒.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านครูเสม หมู่ที่ ๖  
    ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างพร้อมรับฟังค าชี้แจงรายละเอียด  ในวันที่  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗   
โดยให้มาพร้อมกัน ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา เวลา ๑๐.๐๐ น. 
  ๓.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจินดา ดอกบัว-บ้านนางจินดา เลื่อนลอย หมู่ที่ ๑๔    
     ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างพร้อมรับฟังค าชี้แจงรายละเอียด  ในวันที่  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗   
โดยให้มาพร้อมกัน ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา เวลา ๑๑.๐๐ น.  
  ๔.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลากร ๒ หมู่ที่ ๑๖    
    ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างพร้อมรับฟังค าชี้แจงรายละเอียด  ในวันที่  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗   
โดยให้มาพร้อมกัน ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา เวลา ๑๓.๐๐ น.  
  ๕.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสายบ้านนายเจริญถึงคลองหิน หมู่ที่ ๘   
    ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างพร้อมรับฟังค าชี้แจงรายละเอียด  ในวันที่  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗   
โดยให้มาพร้อมกัน ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา เวลา ๑๔.๐๐ น.  
    ผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างเมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาท างานจะน ามาอ้างให้พ้นความ
รับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภาไม่ได้ 
 

 -  ก าหนดยื่นซองสอบราคา  
  ๑.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓    
    ก าหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่  ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
ในวันและเวลาราชการ  ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับได้ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยจะถือวันและเวลาที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภารับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และในวันที่  ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ เวลา 
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอ าเภอ อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๒.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านครูเสม หมู่ที่ ๖  
    ก าหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่  ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
ในวันและเวลาราชการ  ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับได้ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยจะถือวันและเวลาที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภารับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และในวันที่   ๒๒  พฤษภาคม   ๒๕๕๗  เวลา 
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอ าเภอ อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๓.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจินดา ดอกบัว-บ้านนางจินดา เลื่อนลอย หมู่ที่ ๑๔    
    ก าหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่  ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
ในวันและเวลาราชการ  ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับได้ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยจะถือวันและเวลาที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภารับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และในวันที่  ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ เวลา 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอ าเภอ อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

/๔.  โครงการ... 



-๔- 
 

  ๔.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลากร ๒ หมู่ที่ ๑๖    
    ก าหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่  ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
ในวันและเวลาราชการ  ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับได้ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยจะถือวันและเวลาที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภารับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และในวันที่  ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ เวลา 
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอ าเภอ อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๕.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสายบ้านนายเจริญถึงคลองหิน หมู่ที่ ๘   
    ก าหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่  ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
ในวันและเวลาราชการ  ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับได้ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยจะถือวันและเวลาที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภารับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และในวันที่  ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ เวลา 
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอ าเภอ อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 -  ก าหนดเปิดซองสอบราคา ดังนี้ 
  ๑.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓    
    ก าหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป 
จนกว่าจะเสร็จสิ้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอ าเภอ อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๒.   โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านครูเสม หมู่ที่ ๖ 
    ก าหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป 
จนกว่าจะเสร็จสิ้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอ าเภอ อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๓.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจินดา ดอกบัว-บ้านนางจินดา เลื่อนลอย หมู่ที่ ๑๔    
    ก าหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น.  เป็นต้นไป 
จนกว่าจะเสร็จสิ้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอ าเภอ อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๔.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลากร ๒ หมู่ที่ ๑๖    
    ก าหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
จนกว่าจะเสร็จสิ้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอ าเภอ อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๕.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสายบ้านนายเจริญถึงคลองหิน หมู่ที่ ๘ 
    ก าหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป 
จนกว่าจะเสร็จสิ้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอ าเภอ อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง  ได้ที่ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา ระหว่างวันที่  
๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที ่๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.saophao.go.th หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๓๖-๗๓๒๖ และ ๐-๗๕๓๖-๗๐๒๕ ในวันและเวลา
ราชการ ซึ่งค่าเอกสารสอบราคาจ้าง มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓  ราคาชุดละ ๕๐๐ บาท 
  ๒.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านครูเสม หมู่ที่ ๖  ราคาชุดละ ๕๐๐ บาท 
  ๓.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจินดา ดอกบัว-บ้านนางจินดา เลื่อนลอย หมู่ที่ ๑๔  
                   ราคาชุดละ ๕๐๐ บาท 
  ๔.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลากร ๒ หมู่ที่ ๑๖   ราคาชุดละ ๕๐๐ บาท 
 

/๕. โครงการ... 

http://www.saophao.go.th/


-๕- 
 
 

  ๕.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสายบ้านนายเจริญถึงคลองหิน หมู่ที่ ๘ ราคาชุดละ ๕๐๐ บาท 
 
 
     ประกาศ ณ วันที่  ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
        (ลงชื่อ)…………..………………….…………………… 

                         (นายนิตินัย เอี่ยมชลวิเลิศ) 
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๕๗ 

สอบราคาจ้างโครงการ จ านวน ๕ โครงการ 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา ลงวันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

----------------------------------------- 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล ” มีความประสงค์จะ
สอบราคาจ้างโครงการ จ านวน ๕ โครงการ ดังนี้  
 ๑.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓  มีราคากลางเป็นเงิน ๒๙๑,๐๐๐ บาท (สองแสน-
เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
  โครงการเริ่มต้นจาก จุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๐๕ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 
๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน อบต. จ านวน ๑ ป้าย 
 ๒.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านครูเสม หมู่ที่ ๖ มีราคากลางเป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท (สองแสน-
หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
  โครงการเริ่มต้นจาก ถนนจุดสิ้นสุดถนนคสล.เดิม ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 
๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน อบต. จ านวน ๑ ป้าย 
 ๓.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจินดา ดอกบัว-บ้านนางจินดา เลื่อนลอย หมู่ที่ ๑๔  มีราคา
กลางเป็นเงิน  ๔๒๐,๐๐๐ บาท  (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
  โครงการเริ่มต้นจาก จุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 
๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน อบต. จ านวน ๑ ป้าย 
 ๔.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลากร ๒ หมู่ที่ ๑๖  มีราคากลางเป็นเงิน  ๔๒๐,๐๐๐ บาท  (สี่แสน-
สองหมื่นบาทถ้วน)  
  โครงการเริ่มต้นจากจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ 
เมตร ก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน อบต. จ านวน ๑ ป้าย 
 ๕.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเจริญถึงคลองหิน หมู่ที่ ๘ มีราคากลางเป็นเงิน  ๒๑๐,๐๐๐ บาท 
(สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
  โครงการเริ่มต้นจาก ถนนจุดสิ้นสุดถนนเดิม ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 
๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน อบต. จ านวน ๑ ป้าย 
 

 โดยมีข้อแนะน า และข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
   ๑.๑  แบบรูปรายละเอียด 
   ๑.๒  แบบใบเสนอราคา 

/๑.๓  แบบสัญญาจ้าง... 



-๒- 

 
   ๑.๓  แบบสัญญาจ้าง 
   ๑.๔  แบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันสัญญา) 
   ๑.๕  บทนิยาม 
      (๑)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
      (๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
    ๑.๖  แบบบัญชีเอกสาร 
      (๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
      (๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาจ้าง 
  ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิตุบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
  ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  ๒.๕ มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงิน ดังนี้ 
     ๒.๕.๑  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓  
       มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 
๑๔๕,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ 
      ๒.๕.๒  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านครูเสม หมู่ที่ ๖   
       มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 
๑๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ 
      ๒.๕.๓  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจินดา ดอกบัว-บ้านนางจินดา เลื่อนลอย 
หมู่ที่ ๑๔    
          มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 
๒๑๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ 
      ๒.๕.๔  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลากร ๒ หมู่ที่ ๑๖   
           มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 
๒๑๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ 

/๒.๕.๕  โครงการ... 
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       ๒.๕.๕  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสายบ้านนายเจริญถึงคลองหิน หมู่ที่ ๘  
        มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 
๑๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ 
   ๒.๖  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
   ๒.๗  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ต้องลงทะเบียนในระบบ  
(e-Government Procurement: e-GP) อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ 
   ๒.๘  คู่สัญญาต้องจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 
 ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบ
เสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คือ 
  ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
    (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับการการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (ข) บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชน จ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
      (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
      (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา ที่
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑)  
 

      (๔)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
         (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา 
  ๓.๒  ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา มอบอ านาจ
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
      (๒) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการก าหนด
ผลงานตามข้อ ๒.๕) 
      (๓) บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน 
ภาษีประเภทต่างๆรวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
      (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมด ที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา 

/๔. การยื่นซอง... 
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 ๔.  การยื่นซองสอบราคา 
  ๔.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆท้ังสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่
เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อ
ผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ทุกแห่ง 
  ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
   ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและ
เสนอ ราคาต่อหน่วย และต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่ เสนอ
จะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
   ราคาที่เสนอ จะต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายใน
ก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา มิได้ 
  ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๔๕  วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้เริ่มท างาน 
  ๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ ถี่
ถ้วนและเข้าใจในเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
  ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซอง ดังนี้ 
     ๔.๕.๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓    
     ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓   โดยระบุไว้ที่หน้า
ซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๒/๒๕๕๗ (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๓)”  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่  ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลา
ราชการ  ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
ได้ตั้งแต่วันที่  ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยจะถือวันและเวลาที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสาเภา รับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และในวันที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. 
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอ าเภอ อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
       ๔.๕.๒  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านครูเสม หมู่ที่ ๖ 
               ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านครูเสม หมู่ที่ ๖  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า 
“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๒/๒๕๕๗ (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านครูเสม หมู่ที่ ๖)”  ยื่นต่อ
เจ้าหน้าที ่ตั้งแต่วันที ่๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที ่๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนการคลัง
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับได้ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยจะถือวันและเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภารับจากไปรษณีย์
เป็นเวลารับซอง และในวันที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ 
การจ้างระดับอ าเภอ อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 

/๔.๕.๓  โครงการ... 



-๕- 
 

 

      ๔.๕.๓  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจินดา ดอกบัว-บ้านนางจินดา เลื่อนลอย  
หมู่ที่ ๑๔    
                  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจินดา ดอกบัว-บ้านนางจินดา 
เลื่อนลอย หมู่ที่ ๑๔  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๒/๒๕๕๗ (โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจินดา ดอกบัว-บ้านนางจินดา เลื่อนลอย หมู่ที่ ๑๔) ”  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่  ตั้งแต่
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ  ณ ส่วนการคลังองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสาเภา หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับได้ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยจะถือวันและเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภารับจากไปรษณีย์เป็นเวลา
รับซอง และในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้าง
ระดับอ าเภอ อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ๔.๕.๔  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลากร ๒ หมู่ที่ ๑๖ 
               ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลากร ๒ หมู่ที่ ๑๖  โดยระบุไว้ที่หน้าซอง
ว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๒/๒๕๕๗ (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลากร ๒ หมู่ที่ ๑๖)”  
ยื่นต่อเจ้าหน้าที่  ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ      
ณ  ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับได้
ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยจะถือวันและเวลาที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาเภารับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และในวันที่  ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอ าเภอ อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      ๔.๕.๔  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเจริญถึงคลองหิน หมู่ที่ ๘   
                        ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเจริญถึงคลองหิน หมู่ที่ ๘ โดยระบุไว้ที่
หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๒/๒๕๕๗ (โครงการก่อสร้างถนน คสล.  สายบ้านนาย
เจริญถึงคลองหิน หมู่ที่ ๘)” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
ในวันและเวลาราชการ  ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับได้ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยจะถือวันและเวลาที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภารับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑4.๐๐ – 
๑5.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอ าเภอ อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้
เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯเชื่อ
ว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  และองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า   
 

/ผู้เสนอราคา... 



-๖- 
 

 
ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มี
การกระท าดังกล่าว 
  ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซอง  สอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้ถือ
เป็นที่สุด  
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา ดังนี้ 
  ๑.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓    
        คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา ในวันที่ ๒๓ เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ 
การจ้างระดับอ าเภอ อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๒.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านครูเสม หมู่ที่ ๖ 
            คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา  ในวันที่ ๒๓ เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ 
การจ้างระดับอ าเภอ อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      ๓.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจินดา ดอกบัว-บ้านนางจินดา เลื่อนลอย หมู่ที่ ๑๔    
           คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา  ในวันที่  ๒๓ เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ 
การจ้างระดับอ าเภอ อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๔.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลากร ๒ หมู่ที่ ๑๖    
               คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา  ในวันที่  ๒๓ เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ 
การจ้างระดับอ าเภอ อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๕.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสายบ้านนายเจริญถึงคลองหิน หมู่ที่ ๘   
         คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา  ในวันที่ ๒๓ เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑4.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ 
การจ้างระดับอ าเภอ อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

   ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลภายใน
๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซอง  สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ถือเป็นที่สุด  โดยที่การยื่นอุทธรณ์ดังกล่าว  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบ
เสนอราคาเว้นแต่  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่า  การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทาง
ราชการอย่างยิ่ง และในกรณีท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และ
เห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

/๕.  หลักเกณฑ์... 



-๗- 
 

        

 ๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
  ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
  ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่
รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดแผกไป จาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช้สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ ต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 
  ๕.๓ องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณี ดังต่อไปนี้ 
     (๑)  ไม่ปรากฏชื่อของผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
     (๒)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง
ใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
        (๓) เสนอราคารายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระส าคัญ
หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
     (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
  ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
  ๕.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา   ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ  
มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน 
ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่
สุจริตหรือมีการสมยอม  เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอ
ราคาแทน เป็นต้น 
   ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบล จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่
ท าให้เชื่อถือได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามเอกสารสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็น
ที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
  ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคา ว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ  ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้เสนอราคาราย
อ่ืน ณ วันประกาศ  สอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ ๑.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว
ออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๕ และองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้
ทิ้งงาน 

/ในกรณีนี้... 



-๘- 
 
 

        ในกรณีนี้หากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
 ๖.  การท าสัญญาจ้าง  
  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับองค์การบริหารส่วน
ต าบล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ๕  
ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  ๖.๑ เงินสด  
  ๖.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
  ๖.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ 
  ๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย  
  ๖.๕ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ 
และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่
มีวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท) 
   หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 
 ๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด ดังนี้ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายค่าจ้างในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตาม สัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
 
 ๘.  อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 
 ๙.  การรับประกันการช ารุดบกพร่อง  
  ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓  
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัด
จากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 
 ๑๐.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ  
  ๑๐.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจาก เงินจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
/การลงนาม... 



-๙- 
 
 

   การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา ได้รับอนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แล้วเท่านั้น 
 

   ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้  มีดังนี้ 
   ๑.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓  มีราคากลางเป็นเงิน ๒๙๑,๐๐๐ บาท 
(สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
   ๒.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านครูเสม หมู่ที่ ๖ มีราคากลางเป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท 
(สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
   ๓.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจินดา ดอกบัว-บ้านนางจินดา เลื่อนลอย หมู่ที่ ๑๔  
มีราคากลางเป็นเงิน  ๔๒๐,๐๐๐ บาท  (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
   ๔.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลากร ๒ หมู่ที่ ๑๖  มีราคากลางเป็นเงิน  ๔๒๐,๐๐๐ บาท   
(สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)  
   ๕.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสายบ้านนายเจริญถึงคลองหิน หมู่ที่ ๘ มีราคากลางเป็นเงิน  
๒๑๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
  ๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และ
ของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
พาณิชย์นาวี ดังนี้ 
       (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
       (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
       (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
  ๑๐.๓ ผู้เสนอราคา ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ ๖  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย 
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
 ๑๑.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง
ตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่าน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.  
 

/หรือเทียบเท่า... 



-๑๐- 
 
 

หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ
สาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 
  - วุฒิระดับ ปวส. สาขาก่อสร้าง จ านวน ๑ คน 
 
 ๑๒.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดย เคร่งครัด 
 
 

 
 
 
 
                
                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 
                      วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 

 



 
 



 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 
 



 

 
 



 
 
 



 
 



 

 
 



 

 
 



 
 
 



 
 



 

 


