
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนชลประทานสาย 8 – สะพานคลองเลน   

หมู่ที่ 5 ต าบลท่าเสม็ด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   ------------------------------------------ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนชลประทานสาย 8 – สะพานคลองเลน หมู่ที่ 5 ต าบลท่าเสม็ด อ าเภอ     
ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 จ้างเหมาปรับปรุงถนนชลประทานสาย 8 – สะพานคลองเลน หมู่ที่ 5 ต าบลท่าเสม็ด อ าเภอชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,650 เมตร โดยถมดินลูกรัง จ านวน 1,590 ลบ.ม. ฝัง
ท่อคสล.ขนาด 100x100 ซม. จ านวน 5 จุด ๆ ละ 8 ท่อน 2 จุด และ 6 ท่อน 3 จุด ฝังท่อคสล. ขนาด 60x100 
ซม. จ านวน 6 จุดๆ ละ 6 ท่อน พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ
มาตรฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 ป้าย 

ราคากลาง เป็นเงิน 561,5๐๐.- บาท (-ห้าแสนหกหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
ราคาจัดจ้าง เป็นเงิน 561,5๐๐.- บาท (-ห้าแสนหกหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมรับขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ

ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าเสม็ด ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้ 

5. มีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 280,75๐.๐๐ บาท  (-สองแสนแปดหม่ืนเจ็ดร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน-) 

   ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที ่9 มิถุนายน ๒๕๕9 ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – 11.00 น. ณ สถานที่ ตั้ง
โครงการโดยมาพร้อมกัน ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด เพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้น าดูสถานที่พร้อมกัน   ผู้ที่
ไม่มาดูสถานที่ตามที่ก าหนดถือว่ารู้สถานที่อยู่แล้ว จะมาเรียกร้องสิทธิกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ภายหลัง
มิได้ 

  ก าหนดยื่นซองสอบราคา  สามารถยื่นซองได้ที่ 
 ๑.  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ณ ห้องกองคลัง ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 
2559 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันเวลาราชการ 
 ๒.  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภอ    
ชะอวด  (ชั้น ๒)  ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559  เวลา  08.30 - ๑6.๓๐ น.  

๓. ยื่นทางไปรษณีย์  ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
(การรับซองทางไปรษณีย์ ให้ถือวันที่ได้ลงเลขรับขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  ภายในวันเวลาที่
ก าหนดไว้เท่านั้น)   



 
 
 ก าหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559  ตั้งแต่เวลา  10.0๐ น. เป็นต้นไป ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอที่ว่าการอ าเภอชะอวด (ชั้น  ๒)    

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 2,000 บาท ได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด
ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2559  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันเวลาราชการ หรือ
สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ -75809209 และสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ เวปไซต์
กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th และเวปไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
www.thasamed.go.th 

            ประกาศ  ณ  วันที่       เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 
  
           (ลงชื่อ)        

                       (นายสุพจน์  คงศรี) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๒- 

http://www.gprocurement.go.th/


เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที.่....005..../๒๕๕9 
การจ้างโครงการปรับปรุงถนนชลประทานสาย 8 - สะพานคลองเลน 

หมู่ที่ 5 ต าบลท่าเสม็ด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  ลงวันที ่ 26 พฤษภาคม  2559 

--------------------------------------------------------------------- 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล มีความประสงค์จะ

สอบราคาจ้าง  โครงการปรับปรุงถนนชลประทานสาย 8 – สะพานคลองเลน หมู่ที่ 5 ต าบลท่าเสม็ด อ าเภอชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 โครงการปรับปรุงถนนชลประทานสาย 8 – สะพานคลองเลน หมู่ที่ 5 ต าบลท่าเสม็ด อ าเภอชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,650 เมตร โดยถมดินลูกรัง จ านวน 1,590 ลบ.ม. ฝัง
ท่อคสล.ขนาด 100x100 ซม. จ านวน 5 จุด ๆ ละ 8 ท่อน 2 จุด และ 6 ท่อน 3 จุด ฝังท่อคสล. ขนาด 60x100 
ซม. จ านวน 6 จุดๆ ละ 6 ท่อน พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ
มาตรฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 ป้าย 

ราคากลาง เป็นเงิน 561,5๐๐.- บาท (-ห้าแสนหกหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
ราคาจัดจ้าง เป็นเงิน 561,5๐๐.- บาท (-ห้าแสนหกหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 

 ณ   หมู่ที่ 5 ต าบลท่าเสม็ด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด  
ดังต่อไปนี้ 
  ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

1.1  แบบใบเสนอราคา  
1.2  บัญชีแสดงรายการปริมาณค่าก่อสร้าง  
1.3  สรุปผลการประมาณการก่อสร้าง 
1.4 แบบบัญชีเอกสาร 
 (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
 (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
   ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาจ้าง  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ 
ผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอ
ราคากับองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
   ๒.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 280,750 บาท  (-สองแสนแปดหม่ืนเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอ่ืนซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลเชื่อถือ 
   ๓. หลักฐานการเสนอราคา 

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้ 
๓.๑ ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี)  

พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
๓.๒ หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคล

อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
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  ๓.๓ ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการก าหนด
ผลงานตามข้อ  ๒.๓) 
   ๓.๔ บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์  ค่าแรงงาน 
ภาษีประเภทต่าง ๆ  รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
   ๓.๕ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา 

  ๔. การยื่นซองสอบราคา 
                 ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอจะต้อง
ระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลง
ลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
  ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีแสดงรายการปริมาณค่าก่อสร้างให้
ครบถ้วน 
    ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือ
ราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น
ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
    ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  30 วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  60  วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้เริ่มท างาน  

๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้     
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
           ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  005 /๒๕๕9”  โดยยื่น
โดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งแต่วันที ่26 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-
๑๖.๓๐น.  ในวันเวลาราชการ ณ ห้องกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด และในวันที่ 10 มิถุนายน 2559  
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภอชะอวด  (ชั้น 
๒) ตั้งแต่เวลา 08.3๐-16.๓๐ น. ในกรณีที่ผู้เสนอราคาไม่สามารถยื่นซองสอบราคาด้วยตนเองได้ ให้ผู้เสนอราคาส่ง
เอกสารเสนอราคาทางไปรษณีย์ให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ดก่อนพ้นก าหนดยื่นซองสอบราคา ทั้งนี้องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าเสม็ดจะถือวันและเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ดได้รับซองจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง 

 ก าหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  13 มิถุนายน 2559  ตั้งแต่เวลา  ๑0.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภอชะอวด (ชั้น  ๒)     

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
      ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
      ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ 
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะ
ไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจาก 
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เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 
      ๕.๓ องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี้ 
   (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง
ใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 

   (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ
หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
   (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
      ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ   
องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้
เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
      ๕.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญและให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมื อนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมี
เหตุเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
      ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้ แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้
เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
  ๖. การท าสัญญาจ้าง 
       ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ  ๑.๓  กับองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ภายใน      ๗      วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ
ร้อยละห้าของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
  ๖.๑ เงินสด 
  ๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน  ๓  วันท าการของทางราชการ 
  ๖.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  ๑.๔ 
  ๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  ๖.๕ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์  
และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุกที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคาร
ตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน  
๑๐  ล้านบาท) 
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  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา(ผู้รับ
จ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
  ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน   (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง   โดยแบ่งออกเป็น   ๑   งวด   ดังนี ้
  งวดที่  ๑  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ……-…..ของค่าจ้าง     เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

…………………………………………………-………………………………………………………….…………………….......... 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..……… 
ให้แล้วเสร็จภายใน…….-…….วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
  งวดที่    ๒   เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ………-……..ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

…………………………………………………-..……………………………………………………………………...................... 
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….  
ให้แล้วเสร็จภายใน……….-…………….วัน 
  งวดสุดท้าย  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ   ๑๐๐     ของค่าจ้าง   เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
  ๘. อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ  ๐.๒๐  ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างต่อวัน 
  ๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓   
แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า….-…..เดือน    1  ปี 
นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน   ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
  ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
        ๑๐.๑  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากเงินงบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2559 ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด    
        การลงนามในสัญญาจ้างจะกระท าได้ต่อเมื่อองค์การบริ หารส่วนต าบลได้รับอนุมัติ เงิน
งบประมาณค่าจ้างโครงการปรับปรุงถนนชลประทานสาย 8 – สะพานคลองเลน หมู่ที่ 5 ต าบลท่าเสม็ด อ าเภอ  
ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จาก เงินงบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด แล้วเท่านั้น 

๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลง
จ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของ
นั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี  ดังนี้ 

(๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗  วันนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

   (๒)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
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   (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

๑๐.๓  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ ๖ องค์การบริหารส่วนต าบล อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย  
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
        ๑๐.๔  องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบ 
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

  ๑๑. มาตรฐานฝีมือช่าง 
         เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้รับจ้าง      และได้ตกลงจ้าง 
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว   ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว   ผู้เสนอราคาจะต้องมีและ
ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีคุณวุฒิระดับ ปวช. ปวส. และ 
ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถานบันการศึกษาที่  ก.พ.  รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๑๐  ของ
แตล่ะสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย  ๑  คน  ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้ 

       ๑๑.๑…………………….-…………………………………… 
         ๑๑.๒…………………….-…………………………………… 
         ๑๑.๓…………………….-…………………………………… 

  ๑๒. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง  ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 

                              องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

 

                        วันที ่  26   เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕9 
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เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบเสนอราคา 

เรียน……………………………………………………………………………………………………………………........................... 

1. ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………………………. อยู่เลขท่ี …………………….……. 
ถนน ………………………………….. ต าบล/แขวง …………………………..………….อ าเภอ/เขต ……………………………….…………… 
จังหวัด ……………………………………….. โทร…………………………….……… โดย ……………………………………..…………………….. 
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารสอบราคาเลขที่ ………………………….…..……………………………….. 
และเอกสารเพ่ิมเติมเลขที่ …………………………………. (ถ้ามี)  โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว 
รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อยู่ในขณะยื่นซองเสนอราคาครั้งนี้ 

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะท างาน …………………………………………….………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อก าหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา ตามราคาท่ีได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบ
แจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้เป็นเงินทั้งสิ้น…………………………………………….............................บาท 
(…………………………………...……………………………………………..………………………………..…………) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
จ านวน …………………………………………………………………. บาท ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
 3.    ค าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา…………………………วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอาจรับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุ
อันสมควรที่องค์การบริหารส่วนต าบลร้องขอ 

4.  ก าหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มท างานตามสัญญาทันที  หรือทันที่ท่ีได้รับแจ้งจากองค์การ 
บริหารส่วนต าบลว่าให้เริ่มท างานตามสัญญา (แล้วแต่ข้อตกลงในสัญญาจ้าง)  และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคา 
โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน …………………………………… วัน นับถัดจากวันเริ่มท างานตามสัญญา 

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
5.1 ท าสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับองค์การบริหารส่วนต าบล  

ภายใน …………………… วัน นบัถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้ไปท าสัญญา 
5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 7   ของเอกสารสอบราคาให้แก่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลก่อน หรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละห้า (5%)  ราคาตามสัญญาที่ได้
ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้     เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้   ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนต าบลริบ

หลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอ่ืนเป็นผู้สอบราคาได้หรือองค์การบริหาร       
ส่วนต าบลอาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้ 

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้หรือใบเสนอราคาใด ๆ 
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 



 
7. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้องตามที่ได้ท าความเข้าใจ     และตามความผูกพันแห่งค า

เสนอนี้  ข้าพเจ้าขอมอบ…………………………………………………….......…………. เพ่ือเป็นหลักประกันซองเป็นจ านวน
เงิน……………………………… บาท มาพร้อมกันนี ้

8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว
เข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนต าบลไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 

9. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากการฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่  
ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆ ที่ได้ยื่น เสนอราคาในคราว
เดียวกัน 

 
เสนอมา ณ วันที่………… เดือน ………………………………. พ.ศ………………….……… 

 
(ลงชื่อ) 

(………………………..……………………..) 
    ต าแหน่ง…………………………………….………. 

 ประทับตรา (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
สรุปผลการประมาณการก่อสร้าง 

 
ประเภทงาน ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
สถานที่ก่อสร้าง…………………………………………………………………………………………………..………………………………….. 
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ……………………………………………………..……………………………………………….. 
แบบเลขที่……………………………………………………………………………………………………………..……………………………….. 
ประมาณราคาเมื่อวันที่…………… เดือน ……………………….………พ.ศ.…….……………..……….. 
 
ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ    
2. ค่าอ านวยการและด าเนินการ    
 ก าไร    
 รวมเงิน    

3. ค่าภาษี    
 รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน    
  

(ตัวอักษร)………………………………………………….......………………. 
   

 
 

                      …………………………………..……………. 
       (……………………………………………………) 
      ต าแหน่ง……………………………………….…………….. 

     (ลงชื่อ) …………………………………………………ประธานกรรมการ 

     (ลงชื่อ) …………………………………………………กรรมการ 

     (ลงชื่อ) …………………………………………………กรรมการ 

     (ลงชื่อ) …………………………………………………กรรมการ 

     (ลงชื่อ) …………………………………………………กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบัญชีเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 

 

1.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
ก.   ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  

- ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล    จ านวน.........แผ่น 
- บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)   จ านวน.........แผ่น 

ข.   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  
- ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล    จ านวน.........แผ่น 
- หนังสือบริคณห์สนธิ      จ านวน.........แผ่น 
- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)  จ านวน.........แผ่น 
- บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่       จ านวน.........แผ่น 

2.  ในกรณีผู้เสนอราคาที่มิใช่นิติบุคคล  
ก.   บุคคลธรรมดา 
     - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น   จ านวน.........แผ่น 
ข.   คณะบุคคล 
      - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น    จ านวน.........แผ่น 
      - ส าเนาข้อตกลงที่แสดงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  จ านวน.........แผ่น  
      - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน   จ านวน.........แผ่น 

3.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  
ก.  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
     - บุคคลสัญชาติไทย ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน.........แผ่น 
     - บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย ส าเนาหนังสือเดินทาง   จ านวน.........แผ่น 
 ข. ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล  

- ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
   (-) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   จ านวน.........แผ่น 
   (-) บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)  จ านวน.........แผ่น 
- บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  
   (-) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   จ านวน.........แผ่น 
   (-) หนังสือบริคณห์สนธิ      จ านวน.........แผ่น 
   (-) บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)  จ านวน.........แผ่น 
   (-) บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่       จ านวน.........แผ่น 

4.  เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) 
4.1 ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม    จ านวน..........แผ่น 
4.2 ส าเนาหนังสือการจดทะเบียนพาณิชย์    จ านวน..........แผ่น 
4.3 ...................................................................... .....................................จ านวน..........แผ่น 
4.4 ...........................................................................................................จ านวน......... .แผ่น 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคา โดยวิธีสอบราคา ถูกต้องและเป็น
ความจริงทุกประการ 

 
(ลงชื่อ)    ผู้เสนอราคา 
       (............................................) 
วันที่.........เดือน................................พ.ศ............. 



 
แบบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

 

1.  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนามใน      
      ใบเสนอราคาแทน 
2.  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
2.  ใบเสร็จรับเงิน/ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสารสอบราคาพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
4.  เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคา โดยวิธีสอบราคา ถูกต้อง 
และเป็นความจริงทุกประการ 

 
 
 

  (ลงชื่อ)   ผู้เสนอราคา 
(.......................................) 

วันที่.........เดือน................................พ.ศ. ....... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


