
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา 
เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการ จํานวน ๕ โครงการ 

---------------------------------------- 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการ จํานวน ๕ โครงการ 
รายละเอียดดังนี้  
 ๑.  โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายดอนแย้ หมู่ที่ ๑ ตําบลเสาเภา มีราคากลางเป็นเงิน ๕๐๘,๗๐๐ บาท 
(ห้าแสนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
  โครงการเริ่มต้นจากจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ดําเนินการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภากําหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานอบต.เสาเภา   
 ๒.  โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตําบลเสาเภา มีราคากลางเป็นเงิน ๑๘๑,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
      ดําเนินการซ่อมแซมและก่อสร้างถนน คสล.บริเวณที่เสียหาย โดยทุบสกัดผิวทางเดิมที่เสียหายและ
ก่อสร้างถนน คสล. พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลเสาเภากําหนด  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานอบต.เสาเภา  
 ๓.  โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบางไม้เหลี่ยม ๒ หมู่ที ่๗ ตําบลเสาเภา มีราคากลางเป็นเงนิ ๔๐๗,๒๐๐ บาท
(สี่แสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
           โครงการเริ่มต้นจากจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ดําเนินการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภากําหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานอบต.เสาเภา  
 ๔.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเนียน-บ้านบางลึก หมู่ที่ ๑๒ ตําบลเสาเภา มีราคากลางเป็นเงิน 
๔๐๗,๒๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
           โครงการเริ่มต้นจุดสิ้นสุดของถนน คสล.เดิม ดําเนินการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ เมตรก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภากําหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานอบต.เสาเภา  
 ๕.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสงวนใสนุ่น หมู่ที่ ๑๓ ตําบลเสาเภา มีราคากลางเป็นเงิน ๔๐๗,๒๐๐ บาท 
(สี่แสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
      โครงการเริ่มต้นจุดสิ้นสุดของถนน คสล.เดิม ดําเนินการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ เมตรก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภากําหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานอบต.เสาเภา   
 

/โดยมีข้อแนะนํา... 



๒ 

   โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้  
 -  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  ๑.  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน 
ดังนี้ 
   ๑.๑  โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายดอนแย้ หมู่ที่ ๑ ตําบลเสาเภา มีผลงานประเภทเดียวกัน ใน
วงเงิน ไม่น้อยกว่า ๒๕๔,๓๕๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
   ๑.๒  โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตําบลเสาเภา  มีผลงานประเภทเดียวกัน 
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๐,๕๐๐ บาท (เก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 
          ๑.๓  โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบางไม้เหลี่ยม ๒ หมู่ที่ ๗ ตําบลเสาเภา มีผลงานประเภทเดียวกัน 
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐๓,๖๐๐ บาท (สองแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน) 
  ๑.๔  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเนียน-บ้านบางลึก หมู่ที่ ๑๒ ตําบลเสาเภา  มีผลงาน
ประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐๓,๖๐๐ บาท (สองแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน) 
  ๑.๕  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสงวนใสนุ่น หมู่ที่ ๑๓ ตําบลเสาเภา มีผลงานประเภทเดียวกัน 
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐๓,๖๐๐ บาท (สองแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน) 
      ๒.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ช่ือแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิตุบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๓.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบลเสาเภา ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
  ๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
     ๕. ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติอยู่ในเงื่อนไขตามหนังสือสํานักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช ๐๐๒๘/    
ว ๐๐๐๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ 
 -  กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างพร้อมรับฟังคําชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑.  โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายดอนแย้ หมู่ที่ ๑ ตําบลเสาเภา 
   กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างพร้อมรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียด ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยให้
มาพร้อมกัน ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา เวลา ๐๙.๐๐ น.  
  ๒.  โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตําบลเสาเภา 
    กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างพร้อมรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียด ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยให้
มาพร้อมกัน ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา เวลา ๑๐.๐๐ น. 
  ๓.  โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบางไม้เหลี่ยม ๒ หมู่ที่ ๗ ตําบลเสาเภา    
     กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างพร้อมรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียด ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยให้
มาพร้อมกัน ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา เวลา ๑๑.๐๐ น.  
  ๔.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเนียน-บ้านบางลึก หมู่ที่ ๑๒ ตําบลเสาเภา   
    กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างพร้อมรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียด ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยให้
มาพร้อมกัน ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา เวลา ๑๓.๐๐ น.  
  ๕.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสงวนใสนุ่น หมู่ที่ ๑๓ ตําบลเสาเภา 
    กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างพร้อมรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียด ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยให้
มาพร้อมกัน ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา เวลา ๑๔.๐๐ น.  

/ ผู้ที่ไม่ไป... 



๓ 

    ผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างเมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทํางานจะนํามาอ้างให้พ้นความ
รับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภาไม่ได้ 
 

 -  กําหนดยื่นซองสอบราคา  
  ๑.  โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายดอนแย้ หมู่ที่ ๑ ตําบลเสาเภา 
    กําหนดยื่นซองสอบราคา ต้ังแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ในวัน
และเวลาราชการ ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ตอบรับได้ต้ังแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยจะถือวันและเวลาที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเสาเภารับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. 
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอําเภอ อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๒.   โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตําบลเสาเภา 
    กําหนดยื่นซองสอบราคา ต้ังแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ในวัน
และเวลาราชการ ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ตอบรับได้ต้ังแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยจะถือวันและเวลาที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเสาเภารับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอําเภอ อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๓.  โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบางไม้เหลี่ยม ๒ หมู่ที่ ๗ ตําบลเสาเภา 
    กําหนดยื่นซองสอบราคา ต้ังแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ในวัน
และเวลาราชการ ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ตอบรับได้ต้ังแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยจะถือวันและเวลาที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเสาเภารับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอําเภอ อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๔.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเนียน-บ้านบางลึก หมู่ที่ ๑๒ ตําบลเสาเภา   
    กําหนดยื่นซองสอบราคา ต้ังแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ในวัน
และเวลาราชการ ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ตอบรับได้ต้ังแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยจะถือวันและเวลาที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเสาเภารับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอําเภอ อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๕.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสงวนใสนุ่น หมู่ที่ ๑๓ ตําบลเสาเภา   
    กําหนดยื่นซองสอบราคา ต้ังแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ในวัน
และเวลาราชการ ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ตอบรับได้ต้ังแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยจะถือวันและเวลาที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเสาเภารับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอําเภอ อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 -  กําหนดเปิดซองสอบราคา ดังนี้ 
  ๑.  โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายดอนแย้ หมู่ที่ ๑ ตําบลเสาเภา 
    กําหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่า
จะเสร็จสิ้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอําเภอ อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

/๒.   โครงการ... 



๔ 

  ๒.   โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตําบลเสาเภา 
    กําหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
จนกว่าจะเสร็จสิ้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอําเภอ อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๓.  โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบางไม้เหลี่ยม ๒ หมู่ที่ ๗ ตําบลเสาเภา 
    กําหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ต้ังแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป 
จนกว่าจะเสร็จสิ้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอําเภอ อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๔.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเนียน-บ้านบางลึก หมู่ที่ ๑๒ ตําบลเสาเภา   
    กําหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ต้ังแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
จนกว่าจะเสร็จสิ้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอําเภอ อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๕.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสงวนใสนุ่น หมู่ที่ ๑๓ ตําบลเสาเภา   
    กําหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ต้ังแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป 
จนกว่าจะเสร็จสิ้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอําเภอ อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา ระหว่างวันที่ 
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.saophao.go.th หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๓๖-๗๓๒๖ ในวันและเวลาราชการ ซึ่งค่าเอกสาร
สอบราคาจ้าง มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑.  โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายดอนแย้ หมู่ที่ ๑ ตําบลเสาเภา ราคาชุดละ ๕๐๐ บาท 
  ๒.  โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตําบลเสาเภา ราคาชุดละ ๕๐๐ บาท 
  ๓.  โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบางไม้เหลี่ยม ๒ หมู่ที่ ๗ ตําบลเสาเภา ราคาชุดละ ๕๐๐ บาท 
  ๔.  โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายท่าเนียน-บ้านบางลึก หมู่ที่ ๑๒ ตําบลเสาเภา ราคาชุดละ ๕๐๐ บาท 
  ๕.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสงวนใสนุ่น หมู่ที่ ๑๓ ตําบลเสาเภา  ราคาชุดละ ๕๐๐ บาท 
 
 
     ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
        (ลงชื่อ)…………..………………….…………………… 

                         (นายนิตินัย เอี่ยมชลวิเลิศ) 
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาจา้ง เลขที ่๕/๒๕๕๖ 
สอบราคาจ้างโครงการ จํานวน ๕ โครงการ 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา ลงวนัที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
----------------------------------------- 

 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตําบล” มีความประสงค์จะ
สอบราคาจ้างโครงการ จํานวน ๕ โครงการ ดังนี้  
 ๑.  โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายดอนแย้ หมู่ที่ ๑ ตําบลเสาเภา มีราคากลางเป็นเงิน ๕๐๘,๗๐๐ บาท 
(ห้าแสนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
  โครงการเริ่มต้นจากจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ดําเนินการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภากําหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานอบต.เสาเภา   
 ๒.  โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตําบลเสาเภา มีราคากลางเป็นเงิน ๑๘๑,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
      ดําเนินการซ่อมแซมและก่อสร้างถนน คสล.บริเวณที่เสียหาย โดยทุบสกัดผิวทางเดิมที่เสียหายและ
ก่อสร้างถนน คสล. พ้ืนทีผ่ิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลเสาเภากําหนด  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานอบต.เสาเภา  
 ๓.  โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบางไม้เหลี่ยม ๒ หมู่ที ่๗ ตําบลเสาเภา มีราคากลางเป็นเงนิ ๔๐๗,๒๐๐ บาท 
(สี่แสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
   โครงการเริ่มต้นจากจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ดําเนินการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภากําหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานอบต.เสาเภา  
 ๔.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเนียน-บ้านบางลึก หมู่ที่ ๑๒ ตําบลเสาเภา มีราคากลางเป็นเงิน 
๔๐๗,๒๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
           โครงการเริ่มต้นจุดสิ้นสุดของถนน คสล.เดิม ดําเนินการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ เมตรก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภากําหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานอบต.เสาเภา  
 ๕.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสงวนใสนุ่น หมู่ที่ ๑๓ ตําบลเสาเภา มีราคากลางเป็นเงิน ๔๐๗,๒๐๐ บาท 
(สี่แสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
      โครงการเริ่มต้นจุดสิ้นสุดของถนน คสล.เดิม ดําเนินการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ เมตรก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภากําหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานอบต.เสาเภา   
 

 โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
   ๑.๑  แบบรูปรายละเอียด 
   ๑.๒  แบบใบเสนอราคา 

 
/๑.๓  แบบสญัญาจ้าง... 



๒ 

 

   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 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิตุบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
  ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  ๒.๕ มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงิน ดังนี้ 
             ๒.๕.๑  โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายดอนแย้ หมู่ที่ ๑ ตําบลเสาเภา  
       มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๕๔,๓๕๐ บาท 
(สองแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีตามกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเชื่อถือ 
      ๒.๕.๒  โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตําบลเสาเภา  
         มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๐,๕๐๐ บาท 
(เก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีตามกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเชื่อถือ 
            ๒.๕.๓ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบางไม้เหลี่ยม ๒ หมู่ที่ ๗ ตําบลเสาเภา   
    มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐๓,๖๐๐ บาท 
(สองแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีตามกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเชื่อถือ  
            ๒.๕.๔  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเนียน-บ้านบางลึก หมู่ที่ ๑๒ ตําบลเสาเภา 
     มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐๓,๖๐๐ บาท 
(สองแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย ว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีตามกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเชื่อถือ 

/  ๒.๕.๕  โครงการ... 



๓ 

 

            ๒.๕.๕  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสงวนใสนุ่น หมู่ที่ ๑๓ ตําบลเสาเภา 
     มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐๓,๖๐๐ บาท 
(สองแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย ว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีตามกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเชื่อถือ 
    ๒.๖  ผู้เสนอราคาต้องมคีณุสมบัติอยูใ่นเงื่อนไขตามหนงัสือสํานักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช ๐๐๒๘/ 
ว ๐๐๐๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ 
 

 ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบ
เสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คือ 
  ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
    (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับการการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
    (ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน จํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
      (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืนสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
      (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)  
 

      (๔)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง  
         (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา 
  ๓.๒  ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา มอบอํานาจ
ให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
      (๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการกําหนด
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 จะต้องลงลายมือชื่อ
ผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ทุกแห่ง 

/๔.๓ ผู้เสนอราคา... 



๔ 
 
 

  ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
   ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและ
เสนอ ราคาต่อหน่วย และต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
   ราคาที่เสนอ จะต้องกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายใน
กําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา มิได้ 
  ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตําบลให้เริ่มทํางาน 
  ๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่
ถ้วนและเข้าใจในเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
  ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซอง ดังนี้ 
     ๔.๕.๑ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายดอนแย้ หมู่ที่ ๑ ตําบลเสาเภา 
     ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไสอิฐ - ท่าเชี่ยว หมู่ที่ ๖ ตําบลเสาเภา  โดย
ระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕/๒๕๕๖ (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไสอิฐ - 
ท่าเชี่ยว หมู่ที่ ๖  ตําบลเสาเภา)”  ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ ต้ังแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับได้ต้ังแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยจะถือวันและเวลาที่
องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภารับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ 
– ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอําเภอ อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
       ๔.๕.๒  โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตําบลเสาเภา  
               ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตําบลเสาเภา โดยระบุไว้ที่
หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕/๒๕๕๖  (โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๓ ตําบลเสาเภา)” ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ ต้ังแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖  ในวัน
และเวลาราชการ ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับได้ต้ังแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยจะถือวันและเวลาที่
องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภารับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ 
– ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอําเภอ อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      ๔.๕.๓  โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบางไม้เหลี่ยม ๒ หมู่ที่ ๗ ตําบลเสาเภา   
                    ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบางไม้เหลี่ยม ๒ หมู่ที่ ๗ ตําบลเสาเภา โดยระบุไว้
ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕/๒๕๕๖ (โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบางไมเ้หลีย่ม ๒ 
หมู่ที่ ๗ ตําบลเสาเภา)” ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ ต้ังแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ในวันและ
เวลาราชการ ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับได้ต้ังแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยจะถือวันและเวลาที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเสาเภารับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอําเภอ อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

/๔.๕.๔  โครงการ... 



๕ 
 
 

     ๔.๕.๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเนียน-บ้านบางลึก หมู่ที่ ๑๒ ตําบลเสาเภา 
               ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเนียน-บ้านบางลึก หมู่ที่ ๑๒ ตําบลเสา
เภา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕/๒๕๕๖ (โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายท่าเนียน-บ้านบางลึก หมู่ที่ ๑๒ ตําบลเสาเภา)” ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ ต้ังแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖  ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา หรือยื่นซองสอบ
ราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับได้ต้ังแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖  โดยจะถอื
วันและเวลาที่องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภารับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖  
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอําเภอ อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      ๔.๕.๕  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสงวนใสนุ่น หมู่ที่ ๑๓ ตําบลเสาเภา 
                  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสงวนใสนุ่น หมู่ที่ ๑๓ ตําบลเสาเภา โดยระบุไว้
ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๕/๒๕๕๖ (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสงวนใสนุ่น 
หมู่ที่ ๑๓ ตําบลเสาเภา)” ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ ต้ังแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ในวนัและ
เวลาราชการ ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับได้ต้ังแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยจะถือวันและเวลาที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเสาเภารับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอําเภอ อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

  เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้
เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯเชื่อ
ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และองค์การ
บริหารส่วนตําบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้
เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มี
การกระทําดังกล่าว 
  ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้ถือ
เป็นที่สุด  
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา ดังนี้ 
  ๑.  โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายดอนแย้ หมู่ที่ ๑ ตําบลเสาเภา 
        คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา ในวันที่ ๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้าง
ระดับอําเภอ อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

/๔.๕.๔  โครงการ... 



๖ 
 
 
  ๒.  โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตําบลเสาเภา 
            คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา ในวันที่  ๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอําเภอ 
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      ๓.  โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบางไม้เหลี่ยม ๒ หมู่ที่ ๗ ตําบลเสาเภา     
           คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา  ในวันที่  ๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ ต้ังแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอําเภอ 
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๔.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเนียน-บ้านบางลึก หมู่ที่ ๑๒ ตําบลเสาเภา   
               คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา ในวันที่  ๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ ต้ังแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอําเภอ 
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๕.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสงวนใสนุ่น หมู่ที่ ๑๓ ตําบลเสาเภา 
         คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา ในวันที่  ๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ ต้ังแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอําเภอ 
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

   ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลภายใน
๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลให้ถือเป็นที่สุด โดยท่ีการยื่นอุทธรณ์ดังกล่าว ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบ
เสนอราคาเว้นแต่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทาง
ราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และ
เห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
        

 ๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
  ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
  ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่
รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช้สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้น 
  ๕.๓ องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณี ดังต่อไปนี้ 
     (๑)  ไม่ปรากฏชื่อของผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 

/ (๒)  ไมก่รอกชื่อ... 



๗ 

 

     (๒)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง
ใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
        (๓) เสนอราคารายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสําคัญ
หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
     (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
  ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ
องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธ์ิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
  ๕.๕ องค์การบริหารส่วนตําบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา   ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
สําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 
มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน 
ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่
สุจริตหรือมีการสมยอม เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอ
ราคาแทน เป็นต้น 
   ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตําบล จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่
ทําให้เชื่อถือได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามเอกสารสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําช้ีแจงไม่เป็น
ที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธ์ิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
  ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคา ว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาราย
อ่ืน ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ ๑.๕ องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว
ออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๕ และองค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้
ทิ้งงาน 
        ในกรณีนี้หากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
 ๖.  การทําสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับองค์การบริหารส่วน
ตําบล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ๕ 
ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลยึดถือไว้ในขณะทําสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  ๖.๑ เงินสด 
 

/๖.๒ เช็คที่ธนาคาร... 



๘ 

 
  ๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
  ๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ 
  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 รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบรอ้ย 
 

 ๘.  อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 

 ๙.  การรับประกันการชํารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓  
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัด
จากวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 

 ๑๐.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 
  ๑๐.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
       จะมีการลงนามในสัญญาจัดจ้างได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลมีงบประมาณเพียงพอ
โดยองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา สามารถยกเลิกการจัดหาได้ หากภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    
มีงบประมาณไม่เพียงพอ  
   ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้  มีดังนี้ 
   ๑.  โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายดอนแย้ หมู่ที่ ๑ ตําบลเสาเภา มีราคากลาง เปน็เงนิ ๕๐๘,๗๐๐ บาท 
(ห้าแสนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
   ๒.  โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตําบลเสาเภา มีราคากลาง เป็นเงิน 
๑๘๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
   ๓.  โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบางไม้เหลี่ยม ๒ หมู่ที่ ๗ ตําบลเสาเภา มีราคากลาง เป็นเงิน 
๔๐๗,๒๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
   ๔.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเนียน-บ้านบางลึก หมู่ที่ ๑๒ ตําบลเสาเภา มีราคากลาง 
เป็นเงิน ๔๐๗,๒๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 

/๕.  โครงการ... 



๙ 
 
 

               ๕.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสงวนใสนุ่น หมู่ที่ ๑๓ ตําบลเสาเภา มีราคากลาง เป็นเงิน 
๔๐๗,๒๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
  ๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และ
ของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
พาณิชย์นาวี ดังนี้ 
 

   (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 เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอ้กาํหนดในแบบสญัญาให้
เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (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 ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 


