
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา 
เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในตําบลเสาเภา จํานวน ๓ โครงการ 

---------------------------------------- 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในตําบลเสาเภา จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้  
 ๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางพัว แซ่เฮา-บ้านนายชํานาญ พรหมคีรี หมู่ที่ ๘ ตําบลเสาเภา 
ราคากลาง เป็นเงิน ๔๘๘,๓๐๐ บาท 
      ดําเนินการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๔๐ เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลเสาเภากําหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน
อบต.เสาเภา 
  ๒. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่งครั้ง-ท่าหมาก หมู่ที่ ๙ ตําบลเสาเภา ราคากลาง เป็นเงิน ๖๓๖,๖๐๐ บาท 
     โครงการเริ่มต้นจากจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ดําเนินการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ 
เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภากําหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานอบต.เสาเภา 
 ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลากร๒ หมู่ที่ ๑๖ ตําบลเสาเภา ราคากลาง เป็นเงิน ๕๐๓,๕๐๐ บาท 
     ดําเนินการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลเสาเภากําหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน
อบต.เสาเภา   
 โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้  
 -  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  ๑.  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน 
ดังนี้ 
   ๑.๑  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางพัว แซ่เฮา-บ้านนายชํานาญ พรหมคีรี หมู่ที่ ๘ 
ตําบลเสาเภา มีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า ๒๔๔,๑๕๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อย-
ห้าสิบบาทถ้วน) 
   ๑.๒  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งครั้ง-ท่าหมาก หมู่ที่ ๙ ตําบลเสาเภา มีผลงานประเภท
เดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๑๘,๓๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) 
   ๑.๓  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลากร๒ หมู่ที่ ๑๖ ตําบลเสาเภา มีผลงานประเภทเดียวกัน 
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๕๑,๗๕๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  ๒.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ช่ือแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิตุบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  
 
 

/๓. ไม่เป็นผู.้.. 



๒ 

   
  ๓.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบลเสาเภา ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
  ๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 -  กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างพร้อมรับฟังคําชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางพัว แซ่เฮา-บ้านนายชํานาญ พรหมคีรี หมู่ที่ ๘ ตําบลเสาเภา 
   กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างพร้อมรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียด ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ โดยให้
มาพร้อมกัน ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา เวลา ๐๙.๐๐ น.  
  ๒.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งครั้ง-ท่าหมาก หมู่ที่ ๙ ตําบลเสาเภา 
    กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างพร้อมรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียด ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ โดยให้
มาพร้อมกัน ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา เวลา ๑๐.๐๐ น. 
  ๓.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลากร๒ หมู่ที่ ๑๖ ตําบลเสาเภา    
   กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างพร้อมรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียด ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ โดยให้มา
พร้อมกัน ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา เวลา ๑๑.๐๐ น.  
    ผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างเมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทํางานจะนํามาอ้างให้พ้นความ
รับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภาไม่ได้ 
 -  กําหนดยื่นซองสอบราคา  
  ๑.  โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางพัว แซ่เฮา-บ้านนายชํานาญ พรหมคีรี หมู่ที่ ๘ ตําบลเสาเภา 
    กําหนดยื่นซองสอบราคา ต้ังแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ในวัน
และเวลาราชการ ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ตอบรับได้ต้ังแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ โดยจะถือวันและเวลาที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเสาเภารับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. 
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอําเภอ อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๒.   โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งครั้ง-ท่าหมาก หมู่ที่ ๙ ตําบลเสาเภา 
     กําหนดยื่นซองสอบราคา ต้ังแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ในวัน
และเวลาราชการ ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ตอบรับได้ต้ังแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ โดยจะถือวันและเวลาที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเสาเภารับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซองและในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอําเภอ อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๓.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลากร๒ หมู่ที่ ๑๖ ตําบลเสาเภา  
    กําหนดยื่นซองสอบราคา ต้ังแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ในวัน
และเวลาราชการ ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ตอบรับได้ต้ังแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ โดยจะถือวันและเวลาที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเสาเภารับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซองและในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอําเภอ อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 

/-  กําหนดเปดิ... 



๓ 

 -  กําหนดเปิดซองสอบราคา ดังนี้ 
  ๑.  โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางพัว แซ่เฮา-บ้านนายชํานาญ พรหมคีรี หมู่ที่ ๘ ตําบลเสาเภา 
    กําหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
จนกว่าจะเสร็จสิ้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอําเภอ อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๒.   โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งครั้ง-ท่าหมาก หมู่ที่ ๙ ตําบลเสาเภา 
    กําหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
จนกว่าจะเสร็จสิ้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอําเภอ อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๓.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลากร๒ หมู่ที่ ๑๖ ตําบลเสาเภา  
    กําหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ต้ังแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป 
จนกว่าจะเสร็จสิ้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอําเภอ อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา ระหว่างวันที่ 
๔ มกราคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.saophao.go.th หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๓๖-๗๓๒๖ ในวันและเวลาราชการ ซึ่งค่าเอกสาร
สอบราคาจ้าง มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑.  โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางพัว แซ่เฮา-บ้านนายชํานาญ พรหมคีรี หมู่ที่ ๘ ตําบลเสาเภา 
ราคาชุดละ ๕๐๐ บาท 
  ๒.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งครั้ง-ท่าหมาก หมู่ที่ ๙ ตําบลเสาเภา ราคาชุดละ ๕๐๐ บาท 
  ๓.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลากร๒ หมู่ที่ ๑๖ ตําบลเสาเภา ราคาชุดละ ๕๐๐ บาท 
 
 
     ประกาศ ณ วันที่  ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
        (ลงชื่อ)…………..………………….…………………… 

                              (นายนิตินัย เอี่ยมชลวิเลิศ) 
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

เอกสารสอบราคาจา้ง เลขที ่๑/๒๕๕๖ 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในตําบลเสาเภา จํานวน ๓ โครงการ 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา ลงวนัที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
----------------------------------------- 

  องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตําบล” มีความประสงค์จะ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในตําบลเสาเภา จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้  
 ๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางพัว แซ่เฮา-บ้านนายชํานาญ พรหมคีรี หมู่ที่ ๘ ตําบลเสาเภา 
ราคากลาง เป็นเงิน ๔๘๘,๓๐๐ บาท 
      ดําเนินการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๔๐ เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลเสาเภากําหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน
อบต.เสาเภา 
  ๒. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่งครั้ง-ท่าหมาก หมูท่ี่ ๙ ตําบลเสาเภา ราคากลาง เป็นเงนิ ๖๓๖,๖๐๐ บาท 
     โครงการเริ่มต้นจากจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ดําเนินการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร 
ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภากําหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานอบต.เสาเภา 
 ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลากร๒ หมู่ที่ ๑๖ ตําบลเสาเภา ราคากลาง เป็นเงิน ๕๐๓,๕๐๐ บาท 
     ดําเนินการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลเสาเภากําหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน
อบต.เสาเภา   
 

 โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
   ๑.๑  แบบรูปรายละเอียด 
   ๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
   ๑.๓  แบบสัญญาจ้าง 
   ๑.๔  แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา) 
   ๑.๕  บทนิยาม 
      (๑)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
      (๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
    ๑.๖  แบบบัญชีเอกสาร 
      (๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
      (๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาจ้าง 
 
 

/๒.๒ ผู้เสนอราคา... 



๒ 

   ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ช่ือแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิตุบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
  ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  ๒.๕ มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงิน ดังนี้ 
     ๒.๕.๑  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางพัว แซ่เฮา-บ้านนายชํานาญ พรหมคีรี หมู่ที่ ๘ 
ตําบลเสาเภา 
     มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๔๔,๑๕๐ บาท 
(สองแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีตามกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเชื่อถือ 
      ๒.๕.๒  โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่งครั้ง-ท่าหมาก หมู่ที่ ๙ ตําบลเสาเภา 
       มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๑๘,๓๐๐ บาท 
(สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีตามกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเชื่อถือ 
      ๒.๕.๓  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลากร๒ หมู่ที่ ๑๖ ตําบลเสาเภา 
     มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๕๑,๗๕๐ บาท 
(สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีตามกฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเชื่อถือ  

 

 ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คือ 
  ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
    (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับการการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
    (ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน จํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
      (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืนสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
      (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา
ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)  
 

/(๔)  สําเนา... 



๓ 

      (๔)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง  
         (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา 
  ๓.๒  ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา มอบอํานาจ
ให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
      (๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง (ในกรณทีีม่กีารกาํหนด
ผลงานตามข้อ ๒.๕) 
      (๓) บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน 
ภาษีประเภทต่างๆรวมทั้งกําไรไว้ด้วย 
      (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมด ที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา 
 

 ๔.  การยื่นซองสอบราคา 
  ๔.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินที่
เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมอืชือ่
ผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ทุกแห่ง 
  ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
   ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และเสนอ ราคาต่อหน่วย และต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมท่ี
เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
   ราคาที่เสนอ จะต้องกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายใน
กําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา มิได้ 
  ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตําบลให้เริ่มทํางาน 
  ๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและเข้าใจในเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
  ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซอง ดังนี้ 
     ๔.๕.๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางพัว แซ่เฮา-บ้านนายชํานาญ พรหมคีรี หมู่ที่ ๘ 
ตําบลเสาเภา 
               ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางพัว แซ่เฮา-บ้านนายชํานาญ พรหมคีรี 
หมู่ที่ ๘ ตําบลเสาเภา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑/๒๕๕๖ (โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางพัว แซ่เฮา-บ้านนายชํานาญ พรหมคีรี หมู่ที่ ๘ ตําบลเสาเภา)”  ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ 
ต้ังแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนการคลังองค์การ
บริหารส่วนตําบลเสาเภา หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับได้ต้ังแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ 
ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ โดยจะถือวันและเวลาที่องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภารับจากไปรษณีย์เป็น
เวลารับซอง และในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ 
การจ้างระดับอําเภอ อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   /๔.๕.๒ โครงการ... 



๔ 

     ๔.๕.๒  โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่งครั้ง-ท่าหมาก หมู่ที่ ๙ ตําบลเสาเภา 
                  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่งครั้ง-ท่าหมาก หมู่ที่ ๙ ตําบลเสาเภา 
โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑/๒๕๕๖  (โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายทุ่งครั้ง-ท่าหมาก หมู่ที่ ๙ ตําบลเสาเภา)” ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่   ต้ังแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๑๗ 
มกราคม  ๒๕๕๖  ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา  หรือยื่นซองสอบ
ราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับได้ต้ังแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ โดยจะถือ
วันและเวลาที่องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภารับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และในวันที่ ๑๘ มกราคม 
๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอําเภอ อําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
     ๔.๕.๓  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลากร๒ หมู่ที่ ๑๖ ตําบลเสาเภา  
                       ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลากร๒ หมู่ที่ ๑๖ ตําบลเสาเภา โดยระบุ
ไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑/๒๕๕๖ (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลากร๒ 
หมู่ที่ ๑๖ ตําบลเสาเภา)” ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ต้ังแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๖    
ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับได้ ต้ังแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖  โดยจะถือวันและเวลาที่
องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภารับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ 
– ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอําเภอ อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
 
  คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย
ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามี
ผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ
เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ
องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะ
วินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว 
  ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลภายใน ๓ วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้
ถือเป็นที่สุด  
 
 
 

/คณะกรรมการ... 



๕ 

  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา ดังนี้ 
   ๑.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางพัว แซ่เฮา-บ้านนายชํานาญ พรหมคีรี หมู่ที่ ๘ 
ตําบลเสาเภา 
        คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา  ในวันที่  ๒๑ 
มกราคม ๒๕๕๖  ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้าง
ระดับอําเภอ อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    ๒.  โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่งครั้ง-ท่าหมาก หมู่ที่ ๙ ตําบลเสาเภา 

      คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา  ในวันที่  ๒๑ 
มกราคม ๒๕๕๖ ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้าง
ระดับอําเภอ อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ๓.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลากร๒ หมู่ที่ ๑๖ ตําบลเสาเภา  
         คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา  ในวันที่ ๒๑ 
มกราคม ๒๕๕๖ ต้ังแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้าง
ระดับอําเภอ อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลภายใน
๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลให้ถือเป็นที่สุด โดยที่การยื่นอุทธรณ์ดังกล่าว ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบ
เสนอราคาเว้นแต่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทาง
ราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ 
และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
        
 ๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
  ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
  ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะ
ไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดแผกไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช้สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้น 
  ๕.๓ องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
     (๑)  ไม่ปรากฏชื่อของผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตําบล 
     (๒)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง
ใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
 
 

/(๓) เสนอราคา... 



๖ 

        (๓) เสนอราคารายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสําคัญ
หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
     (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
  ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ
องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธ์ิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
  ๕.๕ องค์การบริหารส่วนตําบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา   ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคา
เสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการเสนอ
ราคากระทําไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอม เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
   ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตําบล จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่
ทําให้เชื่อถือได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามเอกสารสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําช้ีแจงไม่เป็น
ที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธ์ิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
  ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคา ว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาราย
อื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ ๑.๕ องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๕ และองค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาราย
นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
        ในกรณีนี้หากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
 ๖.  การทําสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับ
ร้อยละ๕ ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลยึดถือไว้ในขณะทําสัญญาโดยใช้
หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  ๖.๑ เงินสด 
  ๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
  ๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ 
 

/ ๖.๔ พันธบัตร... 



๗ 

  ๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  ๖.๕ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ 
และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกําหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่
มีวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท) 
   หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 
 ๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
  องค์การบริหารส่วนตําบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด ดังนี้ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลจะจ่ายค่าจ้างในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตาม สัญญา รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
 

 ๘.  อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 

 ๙.  การรับประกันการชํารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓  
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัด
จากวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 

 ๑๐.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 
  ๑๐.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
       จะมีการลงนามในสัญญาจัดจ้างได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลมีงบประมาณเพียงพอ
โดยองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา สามารถยกเลิกการจัดหาได้ หากภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
มีงบประมาณไม่เพียงพอ  
   ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้  มีดังนี้ 
   ๑.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางพัว แซ่เฮา-บ้านนายชํานาญ พรหมคีรี หมู่ที่ ๘ 
ตําบลเสาเภา  มีราคากลางเป็นเงิน ๔๘๘,๓๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) 
   ๒.  โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่งครั้ง-ท่าหมาก หมู่ที่ ๙ ตําบลเสาเภา มีราคากลางเป็นเงิน 
๖๓๖,๖๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) 
   ๓.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลากร๒ หมู่ที่ ๑๖ ตําบลเสาเภา  มีราคากลาง 
เป็นเงิน ๕๐๓,๕๐๐ บาท (ห้าแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  ๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และ
ของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
พาณิชย์นาวี ดังนี้ 
 

/(๑) แจ้งการสัง่... 



๘ 

   (๑) แจ้งการสั่งหรือนําเข้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมขนส่งทางน้ําและ
พาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
   (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่าง 
ประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งทางน้ําและพาณิชยนาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นว่านั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
   (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวี 
  ๑๐.๓ ผู้เสนอราคา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในข้อ ๖ องค์การบริหารส่วนตําบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย 
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
 ๑๑.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
  เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง
ตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. 
และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของ
แต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 
  - วุฒิระดับ ปวส. สาขาก่อสร้าง จํานวน ๑ คน 
 
 ๑๒.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กําหนดไว้โดย เคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา 
                        วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบเสนอราคา 

 
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางพัว แซเ่ฮา - 
         บ้านนายชํานาญ พรหมคีร ีหมู่ที ่๘ ตําบลเสาเภา 
 
 

 ๑.   ข้าพเจ้า (บริษัท/ห้างร้าน)                 อยู่เลขที่              .
ถนน            ตําบล/แขวง            อําเภอ/เขต                            .
จังหวัด                           โทร.                 โดย                   . 
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารประกาศสอบราคาจ้างเลขที่        ๑/๒๕๕๖        และ
เอกสารเพิ่มเติมเลขที่                -            (ถ้ามี) โดยตลอด และยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว 
รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
 ๒.  ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทํางาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางพัว แซ่เฮา-บ้านนายชํานาญ 
พรหมคีรี หมู่ที่ ๘ ตําบลเสาเภา  โดยดําเนินการ ตามรายละเอียดดังนี้ 
     ดําเนินการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๔๐ เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลเสาเภากําหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน
อบต.เสาเภา ตามข้อกําหนดเงื่อนไขรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา เป็นเงินทั้งสิ้น               บาท 
(                   ) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจํานวน                บาท 
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
 ๓.   คําเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา     ๙๐     วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา และองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเสาเภา อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้
ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่โรงเรียนร้องขอ 
 ๔.   กําหนดเวลาส่งมอบ  ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทํางานตามสัญญาทันที ที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเสาเภา ว่าให้เริ่มทํางานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคา โดยครบถ้วนถูกต้อง
ภายใน   ๔๕ วัน  นับถัดจากวันลงนามสัญญา 
 ๕.  ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
       ๕.๑  ทําสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา ภายใน     ๗     วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งให้ไปทําสัญญา 
      ๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖. ของเอกสารสอบราคา ให้แก่
องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญา เป็นจํานวนร้อยละ     ๕      ของราคา
ตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
  หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้  ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลเสาเภา ริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ําประกัน  รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดๆ  
ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา ตลอดจนยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภาดําเนินการใดๆ 
ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสอบราคานี้ทั้งสิ้นทุกประการและองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา มีสิทธิที่จะ
ให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้สอบราคาได้  หรือองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภาอาจเรียกสอบราราคาใหม่ก็ได้ 
 ๖.  ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้หรือใบเสนอราคา 
ใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 
 

/๗.  ข้าพเจ้า… 



-๒- 
 
 
 ๗.  ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ย่ืนพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว 
และเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 
 ๘.  ใบเสนอราคานี้ได้ย่ืนเสนอราคาโดยบริสุทธ์ิยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ย่ืนเสนอราคาใน
คราวเดียวกันด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนใดๆ ที่ได้ย่ืนเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน 
 
 
 

  เสนอมา  ณ  วันที่  เดือน มกราคม    พ.ศ.  ๒๕๕๖   
 
 
 
 
 

ลงชื่อ        
         (      ) 
ตําแหน่ง       
                          ประทับตรา (ถ้าม)ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบเสนอราคา 

 
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่งครั้ง-ท่าหมาก หมู่ที่ ๙  
        ตําบลเสาเภา 
 
 

 ๑.   ข้าพเจ้า (บริษัท/ห้างร้าน)                 อยู่เลขที่              .
ถนน            ตําบล/แขวง            อําเภอ/เขต                            .
จังหวัด                           โทร.                 โดย                   . 
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารประกาศสอบราคาจ้างเลขที่         ๑/๒๕๕๖       และ
เอกสารเพิ่มเติมเลขที่                -             (ถ้ามี) โดยตลอด และยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว 
รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
 ๒.  ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทํางาน โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่งครั้ง-ท่าหมาก หมู่ที่ ๙ ตําบลเสาเภา 
โดยดําเนินการตามรายละเอียดดังนี้ 
  โครงการเริ่มต้นจากจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ดําเนินการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภากําหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานอบต.เสาเภา ตามข้อกําหนดเงื่อนไขรูปรายการละเอียดแห่งเอกสาร
สอบราคา เป็นเงินทั้งสิ้น                                  บาท (                                         )   
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจํานวน               บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
 ๓.   คําเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา     ๙๐     วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา และองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเสาเภา อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้
ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่โรงเรียนร้องขอ 
 ๔.   กําหนดเวลาส่งมอบ  ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทํางานตามสัญญาทันที ที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเสาเภา ว่าให้เริ่มทํางานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคา โดยครบถ้วนถูกต้อง
ภายใน   ๔๕ วัน  นับถัดจากวันลงนามสัญญา 
 ๕.  ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
       ๕.๑  ทําสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา ภายใน     ๗     วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งให้ไปทําสัญญา 
      ๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖. ของเอกสารสอบราคา ให้แก่
องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญา เป็นจํานวนร้อยละ     ๕      ของราคา
ตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
  หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้  ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลเสาเภา ริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ําประกัน  รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดๆ  
ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา ตลอดจนยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภาดําเนินการใดๆ 
ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสอบราคานี้ทั้งสิ้นทุกประการและองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา มีสิทธิที่จะ
ให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้สอบราคาได้  หรือองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภาอาจเรียกสอบราราคาใหม่ก็ได้ 
 ๖.  ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้หรือใบเสนอราคา 
ใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 
 

/๗.  ข้าพเจ้า… 



-๒- 
 
 
 ๗.  ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ย่ืนพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว 
และเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 
 ๘.  ใบเสนอราคานี้ได้ย่ืนเสนอราคาโดยบริสุทธ์ิยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ย่ืนเสนอราคาใน
คราวเดียวกันด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนใดๆ ที่ได้ย่ืนเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน 
 
 
 
 
 

  เสนอมา  ณ  วันที่  เดือน มกราคม    พ.ศ.  ๒๕๕๖   
 
 
 
 
 

ลงชื่อ        
         (      ) 
ตําแหน่ง       
                          ประทับตรา (ถ้าม)ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบเสนอราคา 

 
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลากร๒ หมู่ที ่๑๖ ตําบลเสาเภา 
 
 

 ๑.   ข้าพเจ้า (บริษัท/ห้างร้าน)                 อยู่เลขที่              .
ถนน            ตําบล/แขวง            อําเภอ/เขต                            .
จังหวัด                           โทร.                 โดย                   . 
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารประกาศสอบราคาจ้างเลขที่   ๑/๒๕๕๖    และเอกสาร
เพิ่มเติมเลขที่           -       (ถ้ามี) โดยตลอด และยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรอง
ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
 ๒.  ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทํางาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลากร๒  หมู่ที่ ๑๖  ตําบลเสาเภา 
โดยดําเนินการตามรายละเอียดดังนี้ 
      ดําเนินการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลเสาเภากําหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน
อบต.เสาเภา ตามข้อกําหนดเงื่อนไขรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา เป็นเงินทั้งสิ้น                 บาท   
(                            ) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจํานวน                 บาท 
 ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
 ๓.   คําเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา     ๙๐     วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา และองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเสาเภา อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้
ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่โรงเรียนร้องขอ 
 ๔.   กําหนดเวลาส่งมอบ  ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทํางานตามสัญญาทันที ที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเสาเภา ว่าให้เริ่มทํางานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคา โดยครบถ้วนถูกต้อง
ภายใน   ๔๕ วัน  นับถัดจากวันลงนามสัญญา 
 ๕.  ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
       ๕.๑  ทําสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา ภายใน     ๗     วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งให้ไปทําสัญญา 
      ๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖. ของเอกสารสอบราคา ให้แก่
องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญา เป็นจํานวนร้อยละ     ๕      ของราคา
ตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
  หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้  ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลเสาเภา ริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ําประกัน  รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดๆ  
ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา ตลอดจนยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภาดําเนินการใดๆ 
ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสอบราคานี้ทั้งสิ้นทุกประการและองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา มีสิทธิที่จะ
ให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้สอบราคาได้  หรือองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภาอาจเรียกสอบราราคาใหม่ก็ได้ 
 ๖.  ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้หรือใบเสนอราคา 
ใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 
 

/๗.  ข้าพเจ้า… 



-๒- 
 
 
 ๗.  ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ย่ืนพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว 
และเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 
 ๘.  ใบเสนอราคานี้ได้ย่ืนเสนอราคาโดยบริสุทธ์ิยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ย่ืนเสนอราคาใน
คราวเดียวกันด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนใดๆ ที่ได้ย่ืนเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน 
 
 
 
 
 

  เสนอมา  ณ  วันที่  เดือน มกราคม    พ.ศ.  ๒๕๕๖   
 
 
 
 
 

ลงชื่อ        
         (      ) 
ตําแหน่ง       
                          ประทับตรา (ถ้าม)ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
 
 

 ๑. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวน……………..แผ่น 
  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  จํานวน……………..แผ่น 
  ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้าม)ี  จํานวน……………..แผ่น 
  (ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
  สําเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวน……………..แผ่น 
  สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  จํานวน……………..แผ่น 
  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  จํานวน……………..แผ่น 
  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  จํานวน……………..แผ่น 
  ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้าม)ี  จํานวน……………..แผ่น 
 

 ๒. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
   (ก) บุคคลธรรมดา 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น  จํานวน……………..แผ่น 
   (ข) คณะบุคคล 
  สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  จํานวน……………..แผ่น 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  จํานวน……………..แผ่น 
 

 ๓. ในกรณีผู้เสนอราคา เป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
 สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  จํานวน……………..แผ่น 
   (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
  -บุคคลสัญชาติไทย 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน……………..แผ่น 
  -บุคคลทีม่ิใช่สญัชาติไทย 
  สําเนาหนังสือเดินทาง  จํานวน……………..แผ่น 
   (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
  -ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหา้งหุ้นส่วนจํากัด 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวน……………..แผ่น 
  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  จํานวน……………..แผ่น 
  ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้าม)ี  จํานวน……………..แผ่น                           
                    -บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจาํกัด 
  สําเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวน……………..แผ่น 
  สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  จํานวน……………..แผ่น 
  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  จํานวน……………..แผ่น 
  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  จํานวน……………..แผ่น 
  ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้าม)ี  จํานวน……………..แผ่น 



-๒- 
 
 

๔. อื่น ๆ (ถ้ามี) 
  ๑ ……………………………………………………………………………………..………………… 
  ๒ ……………………………………………………………………………………………………….. 
  ๓ ……………………………………………………………………………………………………….. 
  ๔ ……………………………………………………………………………………………………….. 
  ๕ ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาจ้าง 
และเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 ลงชื่อ………………….…………….……………..ผู้เสนอราคา 
               (…………………..…………………..……) 
                 ประทับตรา (ถา้มี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 
 
 

 ๑. หนังสือมอบอํานาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจ 
           ให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน         จํานวน ….…...แผ่น 
 
 

 ๒. บัญชีรายการก่อสร้าง (ใบแจ้งปริมาณงานและราคา)  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ 
          ค่าแรง ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกําไร ไว้ด้วย        จํานวน ….…...แผ่น 
 
 

 ๓. อื่นๆ (ถ้ามี)                      จาํนวน ……...แผ่น 
  ๑………………………………………………………..…………………………………………………… 
  ๒………………………………………………………………………………………………..…………… 
  ๓……………………………………………………………………………………………………………… 
  ๔……………………………………………………………………………………………………………… 
  ๕……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐาน ที่ข้าพเจ้าย่ืนพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาจ้างถูกต้อง
และเป็นความเป็นจริงทุกประการ 
 
 
 
 ลงชื่อ………………….…………….……………..ผู้เสนอราคา 
               (…………………..…………………..……) 
                   ประทับตรา (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปิดอากรแสตมป์  

หนังสือมอบอํานาจ 
 
 
       เขียนที่………………………………..….......................... 
       วันที่…..…เดือน………….………..พ.ศ. …..…….……... 
 
 ข้าพเจ้า……………………………………....................………สํานักงานใหญ่ต้ังอยู่เลขที่……………......………
ถนน…………………แขวง……….…………..เขต…….…………………….จังหวัด………………………………………….….………… 
โดย………………………..............................…………เชื้อชาติ………………สัญชาติ……………………….อายุ…………………ปี   
อยู่บ้านเลขที่…………..…หมู่ที่…………ถนน..................………………………ตําบล…………………………................……..…
เขต/อําเภอ…………………............……….จังหวัด…………………………………………… 
 
 ได้มอบอํานาจให้………………………………….….......…………เชื้อชาติ………....……สัญชาติ….....…………
อายุ……………ปี อยู่บ้านเลขที่……………....……หมู่ที…่………ถนน………………………….แขวง/ตําบล………………..…… 
เขต/อําเภอ………..….....…….................………จังหวัด…....……………………………................……เป็นผู้มีอํานาจจัดการ 
ในเรื่อง……………….……………………………………………………….....……………………………………................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการใด ๆ ที่ผู้รับมอบอํานาจของข้าพเจ้าได้ทําไปตามท่ี
มอบอํานาจนี้  เสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้ทําการด้วยตนเอง 
 
  ลงชื่อ………………………………………………ผู้มอบอํานาจ 
             (…………………….………………….….) 
 
  ลงชื่อ………………………………………………ผู้รับมอบอํานาจ 
           (…………………….……………………….) 
 
  ลงชื่อ………………………………………………พยาน 
            (…………………….……………………….) 
 
  ลงชื่อ………………………………………………พยาน 
           (…………………….……………………….) 
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