
 

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามพระยา 
เร่ือง  สอบราคาจา้งก่อสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสามพระยา  จ านวน  ๗ โครงการ 

อ าเภอชะอ า  จังหวดัเพชรบุรี 

…………………………………… 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสามพระยา     อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี   มีความประสงค์จะสอบราคา
จ้างเหมา ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสามพระยา   จ านวน  ๗  โครงการดังน้ี 

  โครงการท่ี ๑.   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๑๖๕ เมตร  หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า ๖๖๐  ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐  เมตร บดอัดแน่น เร่ิมจากระบบประปาหมู่บ้านข้างสระเก็บ
น้ า รพช. ถึงท่ีดินนางบุญสม  เสือทอง  หมู่ท่ี  ๒ บ้านช้างแทงกระจาด  ต าบลสามพระยา  อ าเภอชะอ า  จังหวัด
เพชรบุรี   พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการจ านวน  ๑  ป้าย    รายละเอียดตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด  ราคากลาง  ๓๒๑,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) และมีผลงานประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า   
๑๖๐,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน) 

  โครงการท่ี ๒   โครงการขุดลอกล าห้วยมะกอก   ขนาดกว้างเฉลี่ย  ๑๐ เมตร  ยาว ๔๐๗ เมตร  พร้อม
ก่อสร้างฝายน้ าล้น เริ่มจากสะพานถนนบายพาส ถึงสระเก็บน้ าระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๓  บ้านดอนมะกอก  ต าบลสาม
พระยา  อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี  พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการจ านวน  ๑  ป้าย    รายละเอียดตามแบบท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  ราคากลาง  ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) และมีผลงานประเภทเดียวกันไม่
น้อยกว่า   ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

  โครงการท่ี ๓   โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หรือ ดินถม ๐.๓๐ 
เมตร จ านวน ๖๔๓ ลูกบาศก์เมตร  ลูกรัง ๐.๑๕ เมตร  จ านวน ๓๒๑ ลูกบาศก์เมตร  บดอัดแน่นเร่ิมจากบ้านนางผ่อน  
สังกะสิน ถึงบ้านนายปลีก  ทองดี  หมู่ท่ี ๔  บ้านหนองข้าวนก  ต าบลสามพระยา  อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี  พร้อม
ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการจ านวน  ๑  ป้าย    รายละเอียดตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  ราคากลาง  
๑๙๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) และมีผลงานประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า   ๙๗,๕๐๐.- บาท (เก้า
หม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

  โครงการท่ี ๔   โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ โดยท าการก่อสร้างสนามกีฬาคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร  ยาว ๓๕ เมตร  หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๕๒๕  ตารางเมตร และอุปกรณ์สนาม หมู่ท่ี ๕  บ้าน
หนองโสน  ต าบลสามพระยา  อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการจ านวน  ๑  ป้าย  
รายละเอียดตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  ราคากลาง  ๒๒๐,๐๐๐.- บาท 

(สองแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) และมีผลงานประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า   ๑๑๐,๐๐๐.- บาท  

(หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 
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  โครงการท่ี  ๕   โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.  โดยท าการวางท่อระบายน้ า คสล. ช้ัน ๓ มอก. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐  เมตร  ยาว ๑๕๕ เมตร  พร้อมบ่อพักน้ า คสล.  เร่ิมจากบ้านนายปิด บุญยงค์ถึงบ้านนางพิมพ์   
หมู่ท่ี 5  บ้านหนองโสน   ต าบลสามพระยา  อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการจ านวน  
๑  ป้าย  รายละเอียดตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  ราคากลาง  ๓๙๘,๐๐๐.- บาท(สามแสนเก้าหม่ืน
แปดพันบาทถ้วน)และมีผลงานประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า ๑๙๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 

  โครงการท่ี ๖   โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์   โดยท าการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ท่ี
สาธารณะประจ าหมู่บ้าน  หมู่ท่ี ๖  บ้านอ่างหิน  ต าบลสามพระยา  อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี พร้อมป้ายแสดง
รายละเอียดโครงการจ านวน  ๑  ป้าย  รายละเอียดตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  ราคากลาง  
๘๐๐,๐๐๐.- บาท(แปดแสนบาทถ้วน)และมีผลงานประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า ๔๐๐,๐๐๐.-บาท(สี่แสนบาทถ้วน) 

  โครงการท่ี ๗   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร  ยาว ๑๗๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๕๙๕ ตารางเมตร และถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร   หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๕๖๘ ตาราง
เมตร  เร่ิมจากบ้านนายสายันต์  ภักดีเจริญ ถึงบ้านนางอุไร  ทิพย์ยอแล๊ะ  และเร่ิมจากบ้านนางร าไพ  เหลาะหลง  ถึง
บ้านนายชาตรี  เหลาะหลง  หมู่ท่ี ๘  บ้านโครงการพัฒนา  ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  พร้อมป้าย
แสดงรายละเอียดโครงการจ านวน  ๑  ป้าย  รายละเอียดตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  ราคากลาง  
๕๘๔,๐๐๐.- บาท(ห้าแสนแปดหม่ืนสี่พันบาทถ้วน)และมีผลงานประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า ๒๙๒,๐๐๐.-บาท 
(สองแสนเก้าหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
รวมราคากลางท้ังสิ้น  ๒,๘๑๘,๐๐๐.- บาท  (สองล้านแปดแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 

    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
๑.เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว  
๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ           รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาราชการ  

ส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
๓.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ

ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสามพระยา 
๕.  ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลสามพระ

ยา   ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้าง
คร้ังน้ี  

๖.  ในการสอบราคาคร้ังน้ี  องค์การบริหารส่วนต าบลสามพระยา  จะพิจารณาแต่ละโครงการ 
       ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง   ให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง  โดยถือว่าซื้อแบบ
และรายการได้รับทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว  เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาท างานจะน ามา
อ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้ 
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   ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  (ที่ว่าการอ าเภอชะอ า ชั้น ๓) และในวันที่  ๒๕ – ๖ 
กันยายน  ๒๕๕๔ ณ ส่วนการคลัง (งานพัสดุ) องค์การบริหารส่วนต าบลสามพระยา  ในวันและเวลาราชการ       และ
ก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๔   ต้ังแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
ซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  (ที่ว่าการอ าเภอชะอ า ชั้น ๓) 
 
  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา  แต่ละโครงการ  ดังน้ี 

๑.  โครงการที่  ๑ ราคาชุดละ ๘๐๐.-  บาท 
๒.  โครงการที่  ๒ ราคาชุดละ ๘๐๐.-  บาท 
๓.  โครงการที่  ๓ ราคาชุดละ ๕๐๐.-  บาท 
๔.  โครงการที่  ๔ ราคาชุดละ ๖๐๐.-  บาท 
๕.  โครงการที่  ๕ ราคาชุดละ     ๑,๐๐๐.-  บาท 
๖.  โครงการที่  ๖ ราคาชุดละ     ๒,๐๐๐.-  บาท 
๗.  โครงการที่  ๗ ราคาชุดละ     ๑,๕๐๐.-  บาท 

 
 
ได้ที่  ส่วนการคลัง  (งานพัสดุ)  องค์การบริหารส่วนต าบลสามพระยา  ระหว่างวันท่ี  ๒๔ – ๖  กันยายน  ๒๕๕๔   หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๓๒๔๕-๖๑๔๙ หรือที่เว็บไซด์  http://www.sampraya.go.th และที่เว็บไซต์  
www.gprocurement.go.th  ในวันและเวลาราชการ 

   
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๔  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 
     (ลงชื่อ)  ………………………………………... 

                  (นายวุฒิพันธ์  กรุดนาค) 

               รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามพระยา 

     รักษาราชการแทน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามพระยา 

 

 

 

 

 

 

http://www.sampraya.go.th/


เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๘/๒๕๕๔ 

จ้างเหมาก่อสร้างโครงการภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสามพระยา  จ านวน  ๗  โครงการ 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสามพระยา 

ลงวันที่ ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 

………………………….. 

  องค์การบริหารส่วนต าบลสามพระยา ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า   “องค์การบริหารส่วนต าบล”  มีความประสงค์จะ
สอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสามพระยา  ต าบลสามพระยา  อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี  จ านวน  ๗  โครงการดังน้ี 

  โครงการท่ี ๑.   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๑๖๕ เมตร  หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า ๖๖๐  ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐  เมตร บดอัดแน่น เร่ิมจากระบบประปาหมู่บ้านข้างสระเก็บ
น้ า รพช. ถึงท่ีดินนางบุญสม  เสือทอง  หมู่ท่ี  ๒ บ้านช้างแทงกระจาด  ต าบลสามพระยา  อ าเภอชะอ า  จังหวัด
เพชรบุรี   พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการจ านวน  ๑  ป้าย    รายละเอียดตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด  ราคากลาง  ๓๒๑,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) และมีผลงานประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า   
๑๖๐,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน) 

  โครงการท่ี ๒   โครงการขุดลอกล าห้วยมะกอก   ขนากกว้างเฉลี่ย  ๑๐ เมตร  ยาว ๔๐๗ เมตร  พร้อม
ก่อสร้างฝายน้ าล้น เริ่มจากสะพานถนนบายพาส ถึงสระเก็บน้ าระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๓  บ้านดอนมะกอก  ต าบลสาม
พระยา  อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี  พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการจ านวน  ๑  ป้าย    รายละเอียดตามแบบท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  ราคากลาง  ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) และมีผลงานประเภทเดียวกันไม่
น้อยกว่า   ๑๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าบาทถ้วน) 

  โครงการท่ี ๓   โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หรือ ดินถม ๐.๓๐ 
เมตร จ านวน ๖๔๓ ลูกบาศก์เมตร  ลูกรัง ๐.๑๕ เมตร  จ านวน ๓๒๑ ลูกบาศก์เมตร  บดอัดแน่นเร่ิมจากบ้านนางผ่อน  
สังกะสิน ถึงบ้านนายปลีก  ทองดี  หมู่ท่ี ๔  บ้านหนองข้าวนก  ต าบลสามพระยา  อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุ รี  พร้อม
ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการจ านวน  ๑  ป้าย    รายละเอียดตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  ราคากลาง  
๑๙๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) และมีผลงานประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า   ๙๗,๕๐๐.- บาท (เก้า
หม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

  โครงการท่ี ๔   โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ โดยท าการก่อสร้างสนามกีฬาคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร  ยาว ๓๕ เมตร  หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๕๒๕  ตารางเมตร และอุปกรณ์สนาม หมู่ท่ี ๕  บ้าน
หนองโสน  ต าบลสามพระยา  อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการจ านวน  ๑  ป้าย  
รายละเอียดตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดราคากลาง ๒๒๐,๐๐๐.- บาท(สองแสนสองหม่ืนบาทถ้วน)และ
มีผลงานประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า   ๑๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 
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  โครงการท่ี  ๕   โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.  โดยท าการวางท่อระบายน้ า คสล. ช้ัน ๓ มอก. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐  เมตร  ยาว ๑๕๕ เมตร  พร้อมบ่อพักน้ า คสล.  เร่ิมจากบ้านนายปิด บุญยงค์ถึงบ้านนางพิมพ์   
หมู่ท่ี 5  บ้านหนองโสน   ต าบลสามพระยา  อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการจ านวน  
๑  ป้าย  รายละเอียดตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  ราคากลาง  ๓๙๘,๐๐๐.- บาท(สามแสนเก้าหม่ืน
แปดพันบาทถ้วน)และมีผลงานประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า ๑๙๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 

  โครงการท่ี ๖   โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์   โดยท าการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ท่ี
สาธารณะประจ าหมู่บ้าน  หมู่ท่ี ๖  บ้านอ่างหิน  ต าบลสามพระยา  อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี พร้อมป้ายแสดง
รายละเอียดโครงการจ านวน  ๑  ป้าย  รายละเอียดตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  ราคากลาง  
๘๐๐,๐๐๐.- บาท(แปดแสนบาทถ้วน)และมีผลงานประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า ๔๐๐,๐๐๐.-บาท(สี่แสนบาทถ้วน) 

  โครงการท่ี ๗   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร  ยาว ๑๗๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๕๙๕ ตารางเมตร และถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร   หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๕๖๘ ตาราง
เมตร  เร่ิมจากบ้านนายสายันต์  ภักดีเจริญ ถึงบ้านนางอุไร  ทิพย์ยอแล๊ะ  และเร่ิมจากบ้านนางร าไพ  เหลาะหลง  ถึง
บ้านนายชาตรี  เหลาะหลง  หมู่ท่ี ๘  บ้านโครงการพัฒนา  ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  พร้อมป้าย
แสดงรายละเอียดโครงการจ านวน  ๑  ป้าย  รายละเอียดตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  ราคากลาง  
๕๘๔,๐๐๐.- บาท(ห้าแสนแปดหม่ืนสี่พันบาทถ้วน)และมีผลงานประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า ๒๙๒,๐๐๐.-บาท(สองแสน
เก้าหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

รวมราคากลางท้ังสิ้น  ๒,๘๑๘,๐๐๐.- บาท  (สองล้านแปดแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 

  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด  ดังต่อไปน้ี 
๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด 
๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
๑.๓  แบบสัญญาจ้าง 
๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน  (หลักประกันสัญญา) 

  ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

      ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาจ้าง  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้ง
งานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

                        ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
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      ๒.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา มีใบรับรองผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน 
มาแสดง  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ บริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน 
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 

  ๓.หลักฐานการเสนอราคา 

      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสาร หลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังน้ี 

    ๓.๑ ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้าม)ี 
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                         ๓.๒ หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจในบุคคลอื่น
ลงนามในใบเสนอราคาแทน 

๓.๓ ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  (ในกรณีที่มีการก าหนดผลงาน
ตามข้อ  ๒.๓ ) 
      ๓.๔ บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ   อุปกรณ์ ค่าแรงงาน 
ภาษีประเภทต่าง ๆ  รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 

๓.๕ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา 
๔. การยื่นซองสอบราคา 

                       ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาน้ี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ   
ทั้งสิ้น          และ จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน      จ านวนเงินที่เสนอ
ต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม    แก้ไข    เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

                       ๔.๒ ผู้ เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัส ดุ และราคาในบัญชีรายการก่อสร้า งให้ครบถ้วน                              
ในการเสนอราคา  ให้ราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และ
หรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งน้ี  ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่า เพิ่มและ
ภาษีอากรอื่นค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้วราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคา  รายละเอียดดังน้ี 

โครงการท่ี  ๑ ก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐วัน 
โครงการท่ี  ๒ ก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐วัน 
โครงการท่ี  ๓ ก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐วัน 
โครงการท่ี  ๔ ก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐วัน 
โครงการท่ี  ๕ ก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐วัน 

โครงการท่ี ๖ ก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐วัน 
                โครงการท่ี  ๗   ก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐    วัน  

 



-๔- 

 
นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้ 

๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  รายละเอียด  ดังน้ี 

 โครงการท่ี ๑  ก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๐ วัน 
 โครงการท่ี ๒  ก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน 
 โครงการท่ี ๓  ก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๐ วัน 
 โครงการท่ี ๔  ก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๐ วัน 
 โครงการท่ี ๕  ก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๐ วัน 
 โครงการท่ี ๖  ก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน 
 โครงการท่ี ๗  ก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๐ วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่รับหนังสือจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้เริ่มท างาน 

๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและ
เข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา  

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า 

“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  ๘/  ๒๕๕๔ ”   โครงการท่ี  ๑ 
“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  ๘/  ๒๕๕๔ ”   โครงการท่ี  ๒ 
“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  ๘/  ๒๕๕๔ ”   โครงการท่ี  ๓ 
“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  ๘/  ๒๕๕๔ ”   โครงการท่ี  ๔ 
“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  ๘/  ๒๕๕๔ ”   โครงการท่ี  ๕ 
“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  ๘/  ๒๕๕๔ ”   โครงการท่ี  ๖ 
“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  ๘/  ๒๕๕๔ ”   โครงการท่ี  ๗ 
โดย ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซอง ในวันท่ี ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ  ณ  ศูนย์รวม

ข้อมูลข่าวสารการซื้อ หรือการจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอชะอ า ชั้น ๓) และในวันท่ี  
๒๕ สิงหาคม  – ๖  กันยายน  ๒๕๕๔  ณ ส่วนการคลัง (งานพัสดุ)  องค์การบริหารส่วนต าบลสามพระยา ในวันและเวลา
ราชการ  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   

และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันท่ี  ๗ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔    ตั้งแต่
เวลา ๑๐.๐๐  น. เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ 
(ท่ีว่าการอ าเภอชะอ า ช้ัน ๓) 

 

 



-๕- 

๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

๕.๑ ในการสอบราคาคร้ังน้ี  องค์การบริหารส่วนต าบลสามพระยา  จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคาแต่ละ
โครงการ 

                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือ ยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองประกวดราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาจะไม่
รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย   หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารสอบราคา  ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลเท่าน้ัน 

  ๕.๓  องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปน้ี 

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน่ึงอย่างใด หรือทั้งหมดในใบ
เสนอราคา 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ 
หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)   ก ากับไว้ 

       ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  
หรือองค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง       สภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้
เสนอราคาได้   องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่ท าสัญญาหาก หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง  
            ๕.๕  องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด      หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี   เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และ
ให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได้  รวมทั้งองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน   หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การ
เสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

             ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด  เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือองค์การบริหารส่วนต าบลจะให้ผู้เสนอราคาน้ันชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้
ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างเสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  องค์การบริหารส่วนต าบล
มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน 

 
 
 



-๖- 

 
๖.  การท าสัญญาจ้าง 

        ผู้ชนะสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาจ้างดังระบุในข้อ  ๑.๓  กับองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวาง หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  ๕  ของ
ราคาจ้างที่สอบราคาได้  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา    โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด 
ดังต่อไปน้ี 

     ๖.๑  เงินสด 
                          ๖.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ท าสัญญาหรือก่อน
หน้าน้ันไม่เกิน  ๓ วันของวันท าการของทางราชการ 
         ๖.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔  

 ๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕  วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  (ผู้รับ
จ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
  ๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
        องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย
ตามสัญญา  รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  

๘.  อัตราค่าปรับ 
       ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ  ๐.๑๐  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
๙.   การรับประกันความช ารุด บกพร่อง  
     ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่

กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น  รายละเอียดดังน้ี 
     โครงการท่ี ๑   ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า   ๒   ป ี
     โครงการท่ี ๒   ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า   ๒   ป ี
     โครงการท่ี ๓   ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า   ๒   ป ี
     โครงการท่ี ๔   ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า   ๒   ป ี
     โครงการท่ี ๕   ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า   ๒   ป ี
     โครงการท่ี ๖   ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า   ๒   ปี  
     โครงการท่ี ๗   ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า   ๒   ป ี
นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบงาน  โดยผู้จ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้

ดีดังเดิมภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
         ๑๐.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  

                            ๑๐.๑ เงินค่าจ้างส าหรับการจ้างคร้ังน้ีได้มาจากเงินงบประมาณ พ .ศ ๒๕๕๔ การลงนามในสัญญาจะ
กระท าได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้าง         จาก เงินงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๔    แล้วเท่าน้ัน 
 
 
 



-๗- 

 
 ๑๐.๒  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายใน  

เวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๕  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหา (ถ้ามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้ 
เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 
  ๑๑.  มาตรฐานฝีมือช่าง  
          เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง
ตามประกาศน้ีแล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช. และ ปวท.  หรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ.  รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๑๐  ของแต่ละสาขาช่าง  และจะต้อง
มีช่างจ านวนอย่างน้อย  ๑  คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปน้ี 

         ๑๑.๑  ปวส. (ก่อสร้าง,โยธา)  จ านวน  ๑  คน 
         ๑๑.๒…………………………………… 

                        ๑๒. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 

                                                                      

                                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลสามพระยา                                                                                                 

 

             วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


