
เอกสารสอบราคาจาง เลขท่ี   11/2558 
  โครงการกอสราง จํานวน 12 โครงการ 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมวิน ลงวันท่ี 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 
…………………………………… 

องคการบริหารสวนตําบลแมวิน ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความประสงคจะสอบราคา
จางเหมากอสราง จํานวน 12 โครงการ ดังนี้ 
                   1. โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค บานหวยทราย หมูท่ี 2  ขนาดกวาง 6.00 เมตร   ยาว 10.00 
เมตร  ราคากลาง  99,167.65 บาท (เกาหม่ืนเกาพันหนึ่งรอยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบหาสตางค)  งบประมาณ  100,000 
บาท  

2.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมถมไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี บานโปงสมิต  หมูท่ี 8  
มีขนาดกวาง 1.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา  62.00 ตาราง เมตร     
ราคากลาง  51,403.29  บาท (หาหม่ืนหนึ่งพันสี่รอยสามบาทยี่สิบเกาสตางค) งบประมาณ  50,000  บาท   

3.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสบวิน หมูท่ี 9 มีขนาดกวาง 3.00 เมตร            
ยาว 109.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จํานวน 2 จุด  หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 327.00 ตารางเมตร  ราคากลาง  
207,095.44  บาท (สองแสนเจ็ดพันเกาสิบหาบาทสี่สิบสี่สตางค) งบประมาณ  199,000  บาท 

4.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมถมไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี  บานหนองเตา      
หมูท่ี 4  มีขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 252.00 ตาราง
เมตร   ราคากลาง  144,022.90 บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนสี่พันยี่สิบสองบาทเกาสิบสตางค) งบประมาณ  139,900 บาท 

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมถมไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี บานหวยเก๋ียง หมูท่ี 4   
และวางทอระบายน้ํา  มีขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร   หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวม  ไมนอยกวา 
135.00 ตารางเมตร  และงานวางทอระบายน้ํา  ยาว 7.00 เมตร   จํานวน 1 จุด   ราคากลาง102,224.97 บาท        
(หนึ่งแสนสองพันสองรอยยี่สิบสี่บาทเกาสิบเจ็ดสตางค)  งบประมาณ 100,000 บาท 

6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมถมไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี บานหวยตอง  หมูท่ี 10  
มีขนาดกวาง 1.00 เมตร ยาว 169.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 169.00 ตารางเมตร  
ราคากลาง  122,234.14  บาท  (หนึ่งแสนสองหม่ืนสองพันสองรอยสามสิบสี่บาทสิบสี่สตางค)  งบประมาณ  120,000  
บาท 

7. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมถมไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี  บานหวยหยวก         
หมูท่ี 7  มีขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 159.00 ตาราง
เมตร  ราคากลาง  102,915.63  บาท (หนึ่งแสนสองพันเการอยสิบหาบาทหกสิบสามสตางค)  งบประมาณ  100,000  
บาท  
                  8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมถมไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี บานใหมวังผาปูน       
หมูท่ี 15  มีขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร และกวาง 2.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมี
ขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 53.00 ตารางเมตร   ราคากลาง 36,141.07 บาท  (สามหม่ืนหกพันหนึ่งรอยสี่สิบเอ็ดบาท
เจ็ดสตางค)  งบประมาณ 34,000 บาท 
              9. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานใหมวังผาปูน หมูท่ี 15  มีขนาดกวาง 3.00 เมตร        
ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 72.00 ตารางเมตร  ราคากลาง 42,762.89 บาท 
(หนึ่งหม่ืนสองพันเจ็ดรอยหกสิบสองบาทแปดสิบเกาสตางค)   งบประมาณ 41,000 บาท 
              10. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสบวิน หมูท่ี 9 มีขนาดกวาง 1.80 เมตร  ยาว 69.00 
เมตร  หนา 0.15 เมตร   หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 124.00 ตารางเมตร   ราคากลาง 77,234.52  บาท          
(เจ็ดหม่ืนเจ็ดพันสองรอยสามสิบสี่บาทหาสิบสองสตางค)  งบประมาณ 76,000 บาท 
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              11. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงลอรถ บานใหมวังผาปูน หมูท่ี 15  มีขนาดกวาง 0.80 
เมตร จํานวน 2 ชวงลอ  ยาว 50.00 เมตร หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 80.00 ตารางเมตร ราคากลาง 51,613.83  
บาท (หาหม่ืนหนึ่งพันหกรอยสิบสามบาทแปดสิบสามสตางค)  งบประมาณ  50,000  บาท 
              12. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา  บานใหมวังผาปูน หมูท่ี 15  มีพ้ืนท่ี 106.00 ตารางเมตร  ราคากลาง  
36,007.73  บาท (สามหม่ืนหกพันเจ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค)  งบประมาณ   34,000  บาท  รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนท่ี “องคการบริหารสวนตําบล” กําหนด โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้   
    1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา  

     1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
      1.2 แบบใบเสนอราคา  

     1.3 แบบสัญญาจาง 
      1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันสัญญา) 
      1.5 สูตรการปรับราคาท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 
      1.6 บทนิยาม 

          (1) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
          (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
     1.7 แบบบัญชีเอกสาร 
          (1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1   
          (2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 

     1.8 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม B.O.Q. (Bill of Quantities) (รายละเอียดการ
คํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพ่ือใหผูประสงคจะเสนอราคาไดรูขอมูลไดเทาเทียมกันและเพ่ือให
ประชาชนเขาตรวจดูได) 
             2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

2.1 เปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจางดังกลาว ซ่ึงมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน และตอง
เปนผลงานท่ีแลวเสร็จในสัญญาเดียวเทานั้น ดังนี้ 

-โครงการท่ี 1 ในวงเงินไมนอยกวา  50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน) 
-โครงการท่ี 2 ในวงเงินไมนอยกวา  25,000 บาท (สองหม่ืนหาพันบาทถวน)     
-โครงการท่ี 3 ในวงเงินไมนอยกวา  99,500 บาท (เกาหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน)   
-โครงการท่ี 4 ในวงเงินไมนอยกวา  69,950 บาท  (หกหม่ืนเกาพันเการอยหาสิบบาทถวน)   
-โครงการท่ี 5 ในวงเงินไมนอยกวา  50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน)   
-โครงการท่ี 6  ในวงเงินไมนอยกวา  60,000 บาท  (หกหม่ืนบาทถวน)   
-โครงการท่ี 7 ในวงเงินไมนอยกวา   50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน) 
-โครงการท่ี 8 ในวงเงินไมนอยกวา   17,000 บาท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน)     
-โครงการท่ี 9 ในวงเงินไมนอยกวา   20,500 บาท (สองหม่ืนหารอยบาทถวน)   
-โครงการท่ี 10 ในวงเงินไมนอยกวา  38,000 บาท  (สามหม่ืนแปดพันบาทถวน)   
-โครงการท่ี 11 ในวงเงินไมนอยกวา  25,000 บาท (สองหม่ืนหาพันบาทถวน)   
-โครงการท่ี 12 ในวงเงินไมนอยกวา  17,000 บาท  (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) 

  2.2 ไมเปนผูท่ีถูกแจงเวียนชื่อเปนผูท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถ่ิน ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
  2.3 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

  /2.4 เปนผูท่ี......... 
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                   2.4 เปนผูท่ีผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการบริหารสวนตําบล 
  2.5 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน
ตําบล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบ
ราคาจางครั้งนี้                

3. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับซองสอบราคา โดยแยกไวนอกซองใบเสนอราคา
เปน 2 สวน คือ 

3.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

           (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

      (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม  (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 

 (2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู
เปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

 (3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใช
สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1) 
   (4) สําเนาหนังสือทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม สําเนาหนังสือทะเบียนพาณิชย (ถามี) พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 
   (5) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1. 7 (1)

  
                     3.2 สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   ( 1) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
   (2) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  
            (3) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ 
คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมท้ังกําไรไวดวย 

(4) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.7 (2)  
4. การเสนอราคา 

 4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเง่ือนไขใ ดๆ        
ท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอตองระบุ
ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการ ขูดลบ ตก เติม แกไขเปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอม
ประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 
 4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคา  ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวนในการเสนอ
ราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย  และหรือตอ
รายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ   
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ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญโดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษี
อากรอ่ืนไวแลว 

ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคา ไมนอยกวา 30 วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา         
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
  4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกินหวงระยะเวลา ดังนี้  
                   1. โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค บานหวยทราย หมูท่ี 2  ขนาดกวาง 6.00 เมตร   ยาว 10.00 
เมตร  ระยะเวลาดําเนินการ  60  วัน 

2.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมถมไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี บานโปงสมิต  หมูท่ี 8    
มีขนาดกวาง 1.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 62.00 ตาราง เมตร  
ระยะเวลาดําเนินการ 30 วัน 

3.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสบวิน หมูท่ี 9 มีขนาดกวาง 3.00 เมตร            
ยาว 109.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จํานวน 2 จุด  หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 327.00 ตารางเมตร  ระยะเวลา
ดําเนินการ 30 วัน      

4.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมถมไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี  บานหนองเตา      
หมูท่ี 4  มีขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 252.00     
ตารางเมตร   ระยะเวลาดําเนินการ 30 วัน 

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมถมไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี บานหวยเก๋ียง หมูท่ี 4   
และวางทอระบายน้ํา  มีขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร   หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 
135.00 ตารางเมตร  และงานวางทอระบายน้ํา  ยาว 7.00 เมตร  จํานวน 1 จุด ระยะเวลาดําเนินการ  30 วัน 

6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมถมไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี  บานหวยตอง        
หมูท่ี 10 มีขนาดกวาง 1.00 เมตร ยาว 169.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 169.00 
ตารางเมตร  ระยะเวลาดําเนินการ  15  วัน 

7. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมถมไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี  บานหวยหยวก หมูท่ี 
7  มีขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 159.00  ตารางเมตร  
ระยะเวลาดําเนินการ 30 วัน 

8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมถมไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี บานใหมวังผาปูน หมู
ท่ี 15  มีขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร และกวาง 2.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีขนาด
พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 53.00 ตารางเมตร   ระยะเวลาดําเนินการ 15 วัน 

9. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานใหมวังผาปูน หมูท่ี 15  มีขนาดกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 72.00 ตารางเมตร  ระยะเวลาดําเนินการ 30 วัน 
                  10. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสบวิน หมูท่ี 9 มีขนาดกวาง 1.80 เมตร  ยาว 69.00 
เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 124.00 ตารางเมตร  ระยะเวลาดําเนินการ 30 วัน 
                  11. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงลอรถ บานใหมวังผาปูน หมูท่ี 15  มีขนาดกวาง  
0.80 เมตร จํานวน 2 ชวงลอ  ยาว 50.00 เมตร หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 80.00 ตารางเมตร   ระยะเวลา
ดําเนินการ 30 วัน 
                  12. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา  บานใหมวังผาปูน หมูท่ี 15  มีพ้ืนท่ี 106.00 ตารางเมตร  ระยะเวลา
ดําเนินการ 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก “องคการบริหารสวนตําบล” ให
เริ่มทํางาน                

4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวน
และเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอน ท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา  
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4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซอง ใบเสนอราคา ท่ีปดผนึกซองเรียบรอย  จาหนาซองถึง ประธาน

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา  โดยระบุไวท่ีหนาซองวา ดังนี้ 
4.5.1 “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี 11/2558 ”  โครงการกอสรางอาคาร

เอนกประสงค บานหวยทราย หมูท่ี 2 
4.5.2 “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี 11/2558 ”  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมถมไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี บานโปงสมิต  หมูท่ี 8     
4.5.3 “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี 11/2558 ”  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บานสบวิน หมูท่ี 9  
4.5.4 “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี 11/2558 ”  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมถมไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี  บานหนองเตา  หมูท่ี 4     
4.5.5 “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี 11/2558 ”  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมถมไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี บานหวยเก๋ียง หมูท่ี 4    
4.5.6 “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี 11/2558 ”  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมถมไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี  บานหวยตอง  หมูท่ี 10    
4.5.7 “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี 11/2558 ”  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมถมไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี บานหวยหยวก หมูท่ี 7  
4.5.8 “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี 11/2558 ”  กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก พรอมถมไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี บานใหมวังผาปูน หมูท่ี 15   
4.5.9 “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี 11/2558 ”  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บานใหมวังผาปูน หมูท่ี 15 
4.5.10 “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี 11/2558 ”  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บานสบวิน หมูท่ี 9     
4.5.11 “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี 11/2558 ”  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงลอรถ บานใหมวังผาปูน หมูท่ี 15   
4.5.12 “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี 11/2558 ”  โครงการปรับปรุงสนามกีฬา  

บานใหมวังผาปูน หมูท่ี 15      
                    ยื่นตอ “องคการบริหารสวนตําบล” ระหวางวันท่ี 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึงวันท่ี 9 เดือน 
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ องคการบริหารสวนตําบลแมวิน และวันท่ี 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ ศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอําเภอแมวาง อาคารหอประชุมท่ีวาการอําเภอแมวาง        
ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ในวันและเวลาราชการ                                                              
              เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลว จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการเปดซองราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผู
เสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม และประกาศ
รายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอน การเปดซองใบเสนอราคา 

หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะท่ีมีการเปดซองใบเสนอราคาวา มีผูเสนอ
ราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทํา
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคา รายนั้นออกจากการเปนผู
เสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก และ “องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณาลงโทษ 
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ผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท่ีใหความรวมมือเปน
ประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 

ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน
กับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซอง
สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนท่ีสุด  

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวขางตน ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอําเภอแมวาง อาคารหอประชุม
ท่ีวาการอําเภอแมวาง ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ในวันท่ี 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแตเวลา 
10.00 น. เปนตนไป 

การยื่นอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวนแตผูวา
ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณีท่ีผูวา
ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีไดดําเนินการ
ไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได  

5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ “องคการบริหารสวนตําบล ” จะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวมโดย

พิจารณาเปนรายโครงการ 
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง

หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการ ฯ จะไมรับพิจารณาราคาของผู
เสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือขอผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบ
ราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ  “องคการบริหารสวนตําบล ” 
เทานั้น  

5.3 “องคการบริหารสวนตําบล” สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี ้
  (1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบ
ราคาของ “องคการบริหารสวนตําบล” 
  (2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด หรือท้ังหมด
ในใบเสนอราคา 
  (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทํา
ใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
  (4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอม
ประทับตรา (ถามี) กํากับไว 

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ “องคการ
บริหารสวนตําบล” มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคาได 
“องคการบริหารสวนตําบล” มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

5.5 “องคการบริหารสวนตําบล” ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
สอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ไดสุดแตพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการ
ตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ัง “องคการบริหารสวน
ตําบล” จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการ 

/คัดเลือก................. 
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คัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอัน

เปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรม

เปดซองสอบราคาหรือ “องคการบริหารสวนตําบล” จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอ
ราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได “องคการบริหารสวนตําบล” มี
สิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอรายนั้น 

5.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกตามท่ีไดประกาศรายชื่อไวตามขอ 4.5 เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.6 “
องคการบริหารสวนตําบล” มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ
ตามขอ 4.5 และ “องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้น เปนผูท้ิงงาน 
  ในกรณีนี้หากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีไดดําเนินการไป
แลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองในเสนอราคาดังกลาวได 

6. การทําสัญญาจาง 
  ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.3 กับ  “องคการบริหารสวน
ตําบล” ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา ของราคา
คาจางท่ีสอบราคาได ให  “องคการบริหารสวนตําบล ” ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี ้
                       6.1 เงินสด 
  6.2 เช็คธนาคารสั่งจายใหแก “องคการบริหารสวนตําบล” โดยเปนเช็คลงวันท่ีทําสัญญาหรือกอนหนานั้น
ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
  6.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน ขอ 1.4  
    6.4 หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดัง
ระบุในขอ 1.4  

 6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย ซ่ึงไดจดทะเบียนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแลว 
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา (ผูรับจาง) พน

จากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
7. การจายเงิน 

  “องคการบริหารสวนตําบล” จะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 1 งวด ดังนี ้
  งวด สุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 100 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลวเสร็จ
เรียบรอยตามสัญญา รวมท้ังสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย ใหแลวเสร็จภายในหวงระยะเวลา ดังนี้ 
                   1. โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค บานหวยทราย หมูท่ี 2  ขนาดกวาง 6.00 เมตร   ยาว 10.00 
เมตร  ระยะเวลาดําเนินการ  60  วัน 

2.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมถมไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี บานโปงสมิต  หมูท่ี 8    
มีขนาดกวาง 1.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 62.00 ตาราง เมตร  
ระยะเวลาดําเนินการ 30 วัน 

 
/3. โครงการกอสราง........ 
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3.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสบวิน หมูท่ี 9 มีขนาดกวาง 3.00 เมตร            

ยาว 109.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จํานวน 2 จุด  หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 327.00 ตารางเมตร  ระยะเวลา
ดําเนินการ 30 วัน      

4.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมถมไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี  บานหนองเตา      
หมูท่ี 4  มีขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 252.00     
ตารางเมตร   ระยะเวลาดําเนินการ 30 วัน 

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมถมไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี บานหวยเก๋ียง หมูท่ี 4   
และวางทอระบายน้ํา  มีขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร   หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 
135.00 ตารางเมตร  และงานวางทอระบายน้ํา  ยาว 7.00 เมตร  จํานวน 1 จุด ระยะเวลาดําเนินการ  30 วัน 

6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมถมไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี  บานหวยตอง        
หมูท่ี 10 มีขนาดกวาง 1.00 เมตร ยาว 169.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 169.00 
ตารางเมตร  ระยะเวลาดําเนินการ  15  วัน 

7. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมถมไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี  บานหวยหยวก       
หมูท่ี 7 มีขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา   159.00  ตาราง
เมตร  ระยะเวลาดําเนินการ 30 วัน 

8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมถมไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี บานใหมวังผาปูน    
หมูท่ี 15  มีขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร และกวาง 2.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมี
ขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 53.00 ตารางเมตร   ระยะเวลาดําเนินการ 15 วัน 

9. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานใหมวังผาปูน หมูท่ี 15  มีขนาดกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 72.00 ตารางเมตร  ระยะเวลาดําเนินการ 30 วัน 
                  10. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสบวิน หมูท่ี 9 มีขนาดกวาง 1.80 เมตร  ยาว 69.00 
เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 124.00 ตารางเมตร  ระยะเวลาดําเนินการ 30 วัน 
                  11. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงลอรถ บานใหมวังผาปูน หมูท่ี 15  มีขนาดกวาง  
0.80 เมตร จํานวน 2 ชวงลอ  ยาว 50.00 เมตร หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 80.00 ตารางเมตร   ระยะเวลา
ดําเนินการ 30 วัน 
                  12. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา  บานใหมวังผาปูน หมูท่ี 15  มีพ้ืนท่ี 106.00 ตารางเมตร  ระยะเวลา
ดําเนินการ 30 วัน 

8. อัตราคาปรับ 
                     คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
        ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบดังระบุในขอ  1.3 แลวแต
กรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันท่ี “องคการ
บริหารสวนตําบล” ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจาก
วันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 10. การหักเงินประกันผลงาน  
  ในการจายเงินแตละงวด “องคการบริหารสวนตําบล” จะหักเงินจํานวนรอยละ 10 ของเงินท่ีตองจายใน
งวดนั้นเพ่ือเปนประกันผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกันผลงานจะตองถูกหักไวท้ังสิ้นไมต่ํากวา 6 เดือน (สําหรับสัญญาท่ีเปน
ราคาตอหนวย) หรือของคาจางท้ังหมด (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาเหมารวม) 
 

  /ผูรับ............  
 



-9- 
                  ผูรับจางมีสิทธิท่ีจะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผูรับจางจะตองวางหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร ซ่ึงออกโดย
ธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4  หรือหนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย
และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว 
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4 มาวางไวตอ “องคการบริหารสวนตําบล” เพ่ือเปนหลักประกัน
แทนก็ได 
  “องคการบริหารสวนตําบล” จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกลาว
ใหแกผูรับจางเม่ือพนภาระผูกพัน 
 11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ

11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี ้ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปของรัฐบาล ไดตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2558 

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ “องคการบริหารสวนตําบล” ไดรับอนุมัติเงินประจํางวดจากกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินแลวเทานั้น 

ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งนี้ เปนเงินท้ังสิ้น ดังนี้ 
                   1. โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค บานหวยทราย หมูท่ี 2  ขนาดกวาง 6.00 เมตร  ยาว 10.00 
เมตร  ราคากลาง 99,167.65 บาท (เกาหม่ืนเกาพันหนึ่งรอยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบหาสตางค)  

2.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมถมไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี บานโปงสมิต        
หมูท่ี 8    มีขนาดกวาง 1.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 62.00 ตาราง
เมตร  ราคากลาง  51,403.29  บาท (หาหม่ืนหนึ่งพันสี่รอยสามบาทยี่สิบเกาสตางค)  

3.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสบวิน หมูท่ี 9 มีขนาดกวาง 3.00 เมตร           
ยาว 109.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จํานวน 2 จุด  หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 327.00 ตารางเมตร   ราคากลาง  
207,095.44  บาท (สองแสนเจ็ดพันเกาสิบหาบาทสี่สิบสี่สตางค)  

4.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมถมไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี  บานหนองเตา หมูท่ี 
4  มีขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 252.00 ตารางเมตร   
ราคากลาง  144,022.90 บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนสี่พันยี่สิบสองบาทเกาสิบสตางค)  

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมถมไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี บานหวยเก๋ียง หมูท่ี 4   
และวางทอระบายน้ํา  มีขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร   หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 
135.00 ตารางเมตร  และงานวางทอระบายน้ํา  ยาว 7.00 เมตร   จํานวน 1 จุด ราคากลาง102,224.97 บาท (หนึ่ง
แสนสองพันสองรอยยี่สิบสี่บาทเกาสิบเจ็ดสตางค)   

6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมถมไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี  บานหวยตอง        
หมูท่ี 10 มีขนาดกวาง 1.00 เมตร ยาว 169.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 169.00 
ตารางเมตร  ราคากลาง  122,234.14  บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนสองพันสองรอยสามสิบสี่บาทสิบสี่สตางค)  

7. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมถมไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี  บานหวยหยวก       
หมูท่ี 7  มีขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 159.00 ตาราง
เมตร  ราคากลาง  102,915.63  บาท (หนึ่งแสนสองพันเการอยสิบหาบาทหกสิบสามสตางค)  

8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมถมไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี บานใหมวังผาปูน     
หมูท่ี 15  มีขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร และกวาง 2.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร หนา 0.15 เมตร   หรือมี
ขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 53.00 ตารางเมตร   ราคากลาง 36,141.07 บาท  (สามหม่ืนหกพันหนึ่งรอยสี่สิบเอ็ดบาท
เจ็ดสตางค)   

/9. โครงการ 
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              9. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานใหมวังผาปูน หมูท่ี 15  มีขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 
24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 72.00 ตารางเมตร  ราคากลาง 42,762.89 บาท     
(หนึ่งหม่ืนสองพันเจ็ดรอยหกสิบสองบาทแปดสิบเกาสตางค) 
              10. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสบวิน หมูท่ี 9 มีขนาดกวาง 1.80 เมตร  ยาว 69.00 
เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 124.00 ตารางเมตร  ราคากลาง 77,234.52  บาท (เจ็ดหม่ืน
เจ็ดพันสองรอยสามสิบสี่บาทหาสิบสองสตางค)   
              11. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงลอรถ บานใหมวังผาปูน หมูท่ี 15  มีขนาดกวาง  0.80 
เมตร จํานวน 2 ชวงลอ  ยาว 50.00 เมตร หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 80.00 ตารางเมตร  ราคากลาง 
51,613.83  บาท (หาหม่ืนหนึ่งพันหกรอยสิบสามบาทแปดสิบสามสตางค)   
              12. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา  บานใหมวังผาปูน หมูท่ี 15  มีพ้ืนท่ี 106.00 ตารางเมตร  ราคากลาง  
36,007.73  บาท (สามหม่ืนหกพันเจ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค)   
                   11.2 เม่ือ “องคการบริหารสวนตําบล” ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม
สอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือ
ในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอ
ราคา ซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
  (1)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาว เขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจาก ตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
  (2)  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ เชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ
มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือ
อ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้น กอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

 (3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาว ี
  11.3 ผูเสนอราคาซ่ึง “องคการบริหารสวนตําบล” ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือ ขอตกลงภายใน
เวลาท่ีทางราชการกําหนดระบุในขอ 6 “องคการบริหารสวนตําบล ” อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน  
(ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

11.4 “องคการบริหารสวนตําบล” สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
 12. การปรับราคาคางานกอสราง 
  การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.5 จะนํามาใชในกรณีท่ีคางานกอสราง
ลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการตอไปนี้ 
  ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี 
นร 0203/ว 109 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2532 
  สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามท่ีกําหนดไวในสัญญา 
หรือภายในระยะเวลาท่ี “องคการบริหารสวนตําบล” ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการท่ีไดระบุไวในขอ 1.5 
 13. มาตรฐานฝมือชาง  
  เม่ือ “องคการบริหารสวนตําบล” ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสราง
ตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการ 

/ทดสอบ.......... 
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ทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานสวัสดิการและสังคม หรือผูมีวุฒิบัตรระดับปวช. ปวส.และ ปวท.หรือ
เทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละสาขาชางแต
จะตองมีจํานวนชางอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้ 
                   13.1 ชางกอสราง 
  13.2 ชางโยธา 
 14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

 ในระหวางระยะเวลาการ กอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไว
โดยเครงครัด 

  
 
 

          องคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
 
 

                           วันท่ี  26  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2558
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