
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
เร่ือง     สอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน    จํานวน    6   โครงการ 

 -------------------------------------------------- 
 ดวยองคการบริหารสวนตําบลหวยบง มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    จํานวน   6  โครงการ    ดังนี ้

 1.    โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่  3  บานหวยบงใต   ตําบลหวยบง  
อําเภอเมือง    จังหวดัชัยภูมิ     ราคากลางกําหนดไว   144,700.-บาท      รายละเอียดดังนี้ 
  -  ขนาดผิวจราจรกวาง   4.00   เมตร  ยาว    80.00   เมตร   หนา  0.15  เมตร   
     หรือมีพื้นทีค่อนกรีตไมนอยกวา   320   ตารางเมตร 
     (รายละเอยีดตามแบบของ   อบต.หวยบง  เลขที่  ถ.01 / 2550) 
  -  วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.30 x 1.00  เมตร     
             จํานวน  2   ทอน  พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย 
  -   ลงลูกรังไหลทางทั้งสองขางตามสภาพพืน้ที่จริง 
  -   ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1  ปาย  
รายละเอียดตามแบบของ  สรุปการประมาณราคากอสราง  แบบ  ปร.5 จํานวน   1  แผน 
รายละเอียดตามแบบของ  ประมาณราคากอสราง   แบบ  ปร.4  จํานวน   1   แผน    

      2.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน    หมูที่   9   บานยางบง    ตําบลหวยบง  
อําเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชยัภูมิ   ราคากลางกําหนดไว   33,400.-  บาท รายละเอียดดงันี้ 
     -  ขนาดผิวจราจรกวาง   3.00   เมตร  ยาว    23.00    เมตร   หนา  0.15  เมตร   
     หรือมีพื้นทีค่อนกรีตไมนอยกวา   69   ตารางเมตร 
     (รายละเอยีดตามแบบของ   อบต.หวยบง  เลขที่  ถ.01 / 2550) 
  -  วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.30 x 1.00  เมตร     
             จํานวน   1   จุดๆละ   5   ทอน   พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย 
  -  ลงลูกรังไหลทางทั้งสองขางตามสภาพพืน้ที่จริง 
รายละเอียดตามแบบของ  สรุปการประมาณราคากอสราง  แบบ  ปร.5 จํานวน   1  แผน 
รายละเอียดตามแบบของ  ประมาณราคากอสราง   แบบ  ปร.4  จํานวน   1   แผน   

       3.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน    หมูที่   10   บานนอย  (สายที่  1)
ตําบลหวยบง  อําเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชยัภูมิ   ราคากลางกําหนดไว 59,200.-   บาท รายละเอียดดังนี้ 
     -  ขนาดผิวจราจรกวาง   2.50   เมตร  ยาว    52.00  เมตร   หนา  0.15  เมตร   
     หรือมีพื้นทีค่อนกรีตไมนอยกวา   130  ตารางเมตร 
                              (รายละเอยีดตามแบบของ   อบต.หวยบง  เลขที่  ถ.01 / 2550) 
 

 /รายละเอียด.......................... 
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  -  วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.30 x 1.00  เมตร     
             จํานวน   1  จุดๆ   ละ  3  ทอน  พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย 
  -  ลงลูกรังไหลทางทั้งสองขางตามสภาพพืน้ที่จริง 
รายละเอียดตามแบบของ  สรุปการประมาณราคากอสราง  แบบ  ปร.5 จํานวน   1  แผน 
รายละเอียดตามแบบของ  ประมาณราคากอสราง   แบบ  ปร.4  จํานวน   1   แผน   

        4.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน    หมูที่   10  บานนอย (สายที่  2) 
ตําบลหวยบง  อําเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชยัภูมิ   ราคากลางกําหนดไว  28,800.-   บาท รายละเอียดดังนี ้
     -  ขนาดผิวจราจรกวาง   2.50   เมตร  ยาว    25.00  เมตร   หนา  0.15  เมตร   
     หรือมีพื้นทีค่อนกรีตไมนอยกวา   62.50   ตารางเมตร 
     (รายละเอยีดตามแบบของ   อบต.หวยบง  เลขที่  ถ.01 / 2550) 
  -  วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.30 x 1.00  เมตร     
              จํานวน   1  จุดๆ  ละ  3  ทอน   พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย 
  -   ลงลูกรังไหลทางทั้งสองขางตามสภาพพืน้ที่จริง 
รายละเอียดตามแบบของ  สรุปการประมาณราคากอสราง  แบบ  ปร.5 จํานวน   1  แผน 
รายละเอียดตามแบบของ  ประมาณราคากอสราง   แบบ  ปร.4  จํานวน   1   แผน   

        5.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน    หมูที่   12  บานหวยหวาเหนือ   ตําบล
หวยบง  อําเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวดัชัยภูมิ   ราคากลางกําหนดไว  39,000.-   บาท รายละเอียดดังนี ้
     -  ขนาดผิวจราจรกวาง   2.50   เมตร  ยาว    34.00  เมตร   หนา  0.15  เมตร   
     หรือมีพื้นทีค่อนกรีตไมนอยกวา   85.00   ตารางเมตร 
     (รายละเอยีดตามแบบของ   อบต.หวยบง  เลขที่  ถ.01 / 2550) 
  -  วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.30 x 1.00  เมตร     
              จํานวน   1  จุดๆ  ละ  3  ทอน   พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย 
  -  ลงลูกรังไหลทางทั้งสองขางตามสภาพพืน้ที่จริง 
รายละเอียดตามแบบของ  สรุปการประมาณราคากอสราง  แบบ  ปร.5 จํานวน   1  แผน 
รายละเอียดตามแบบของ  ประมาณราคากอสราง   แบบ  ปร.4  จํานวน   1   แผน   

        6.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน    หมูที่   14  บานหวยหวาใต    ตาํบล
หวยบง  อําเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวดัชัยภูมิ   ราคากลางกําหนดไว   35,700.-   บาท รายละเอียดดังนี ้
     -  ขนาดผิวจราจรกวาง   3.00   เมตร  ยาว    25.00  เมตร   หนา  0.15  เมตร   
     หรือมีพื้นทีค่อนกรีตไมนอยกวา   75.00   ตารางเมตร 
     (รายละเอยีดตามแบบของ   อบต.หวยบง  เลขที่  ถ.01 / 2550) 
  -  วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.30 x 1.00  เมตร     
             จํานวน  1 จดุๆละ   4   ทอน  พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย 
  -  ลงลูกรังไหลทางทั้งสองขางตามสภาพพืน้ที่จริง 
รายละเอียดตามแบบของ  สรุปการประมาณราคากอสราง  แบบ  ปร.5 จํานวน   1  แผน 
รายละเอียดตามแบบของ  ประมาณราคากอสราง   แบบ  ปร.4  จํานวน   1   แผน    

                    /ผูมีสิทธิ..................... 
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 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมคีุณสมบัติดังนี ้
1. เปนนิติบุคคล   หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว 
2.   ไมเปนผูทีถู่กแจงเวียนชือ่เปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถ่ิน ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
    3.    มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา  ดังนี ้

  1.  โครงการที่  1   วงเงินไมนอยกวา    72,350.-  บาท 
  2.  โครงการที่  2   วงเงินไมนอยกวา    16,700.-  บาท 
  3.  โครงการที่  3   วงเงินไมนอยกวา    29,600.-  บาท 
  4.  โครงการที่  4   วงเงินไมนอยกวา    14,400.-  บาท 
  5.  โครงการที่  5   วงเงินไมนอยกวา     19,500.-  บาท 
  6.  โครงการที่  6   วงเงินไมนอยกวา    17,850.-  บาท   

                      กําหนดดูสถานที่กอสรางใหผูซ้ือแบบ และรายการไปดูสถานที่กอสรางดวยตนเองโดยถือวาผูซ้ือ
แบบและรายการไดทราบสถานที่กอสรางตลอดจนอุปสรรคและปญหาตาง ๆ ดีแลว เมื่อมีอุปสรรคและปญหาใน
เวลาทํางานจะนํามาอางใหพนความรับผิดชอบตอองคการบริหารสวนตําบลหวยบงไมได 
   กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  9  กรกฎาคม  2551  ระหวางเวลา   10.00 น.   ถึงเวลา 10.30 น.  
ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสาร  อบต.ระดับอําเภอ (ที่วาการอาํเภอเมืองชัยภมูิ ช้ัน 2) และกําหนดเปดซองสอบราคาใน
วันเดยีวกัน   ตัง้แตเวลา  10.40  น. เปนตนไป 

 ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาตามรายการ ดังนี้ 
1. โครงการที่  1  ในราคาชุดละ   500.- บาท 
2. โครงการที่  2 ในราคาชุดละ    200.- บาท 
3. โครงการที่  3 ในราคาชุดละ    300.- บาท 
4. โครงการที่   4  ในราคาชุดละ  100.-บาท  
5. โครงการที่  5   ในราคาชุดละ  200.-บาท 
6. โครงการที่  6   ในราคาชุดละ  200.-บาท 

ไดที่องคการบริหารสวนตําบลหวยบง    ตําบลหวยบง   อําเภอเมืองชัยภมูิ   จังหวดัชัยภูมิ   ระหวางวนัที่  25  
มิถุนายน  2551  ถึงวันที่  8  กรกฎาคม  2551  เวลา   08.30 น.  ถึง  เวลา  16.30  น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข   0-44 -121110-1   ในวนัและเวลาราชการ   
                                                                                                       
 
   ประกาศ   ณ   วันที ่ 24   เดือน มิถุนายน    พ.ศ. 2551 
 
    (ลงชื่อ) 
             (นายบุญถ่ิน   ศรีวงษชัย) 
                          นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
 
 



 
เอกสารสอบราคาจาง เลขท่ี   7 /2551 

     การจาง   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน    จํานวน   6  โครงการ 
                      ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยบง   ลงวันท่ี    

---------------------------------------- 
        องคการบริหารสวนตําบลหวยบง ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล”  มีความประสงคจะ
สอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน     จํานวน    6   โครงการ                  
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

         1.    โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  หมูที่  3  บานหวยบงใต   ตําบล
หวยบง  อําเภอเมือง    จังหวัดชัยภูมิ   ราคากลางกําหนดไว   144,700.-บาท  รายละเอียดดังนี ้
  -  ขนาดผิวจราจรกวาง   4.00   เมตร  ยาว    80.00   เมตร   หนา  0.15  เมตร   
     หรือมีพื้นทีค่อนกรีตไมนอยกวา   320   ตารางเมตร 
     (รายละเอยีดตามแบบของ   อบต.หวยบง  เลขที่  ถ.01 / 2550) 
  -  วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.30 x 1.00  เมตร     
             จํานวน  2   ทอน  พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย 
  -   ลงลูกรังไหลทางทั้งสองขางตามสภาพพืน้ที่จริง 
  -   ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1  ปาย  
รายละเอียดตามแบบของ  สรุปการประมาณราคากอสราง  แบบ  ปร.5 จํานวน   1  แผน 
รายละเอียดตามแบบของ  ประมาณราคากอสราง   แบบ  ปร.4  จํานวน   1   แผน    

      2.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน    หมูที่   9   บานยางบง    ตําบลหวยบง  
อําเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชยัภูมิ   ราคากลางกําหนดไว    33,400.-  บาท รายละเอียดดังนี ้
     -  ขนาดผิวจราจรกวาง   3.00   เมตร  ยาว    23.00    เมตร   หนา  0.15  เมตร   
     หรือมีพื้นทีค่อนกรีตไมนอยกวา   69   ตารางเมตร 
     (รายละเอยีดตามแบบของ   อบต.หวยบง  เลขที่  ถ.01 / 2550) 
  -  วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.30 x 1.00  เมตร     
             จํานวน   1   จุดๆละ   5   ทอน   พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย 
  -  ลงลูกรังไหลทางทั้งสองขางตามสภาพพืน้ที่จริง 
รายละเอียดตามแบบของ  สรุปการประมาณราคากอสราง  แบบ  ปร.5 จํานวน   1  แผน 
รายละเอียดตามแบบของ  ประมาณราคากอสราง   แบบ  ปร.4  จํานวน   1   แผน   

       3.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน    หมูที่   10   บานนอย  ตําบลหวยบง  
อําเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชยัภูมิ    ราคากลางกําหนดไว   59,200.-   บาท รายละเอียดดังนี ้
     -  ขนาดผิวจราจรกวาง   2.50   เมตร  ยาว    52.00  เมตร   หนา  0.15  เมตร   
     หรือมีพื้นทีค่อนกรีตไมนอยกวา   130  ตารางเมตร 
                              (รายละเอยีดตามแบบของ   อบต.หวยบง  เลขที่  ถ.01 / 2550)  
  -  วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.30 x 1.00  เมตร     
             จํานวน   1  จุดๆ   ละ  3  ทอน  พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย 

 /ลงลูกรัง......................... 
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  -  ลงลูกรังไหลทางทั้งสองขางตามสภาพพืน้ที่จริง 
รายละเอียดตามแบบของ  สรุปการประมาณราคากอสราง  แบบ  ปร.5 จํานวน   1  แผน 
รายละเอียดตามแบบของ  ประมาณราคากอสราง   แบบ  ปร.4  จํานวน   1   แผน   

        4.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน    หมูที่   10    บานนอย  ตําบลหวยบง  
อําเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชยัภูมิ    ราคากลางกําหนดไว   28,800.-   บาท รายละเอียดดังนี ้
     -  ขนาดผิวจราจรกวาง   2.50   เมตร  ยาว    25.00  เมตร   หนา  0.15  เมตร   
     หรือมีพื้นทีค่อนกรีตไมนอยกวา   62.50   ตารางเมตร 
     (รายละเอยีดตามแบบของ   อบต.หวยบง  เลขที่  ถ.01 / 2550) 
  -  วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.30 x 1.00  เมตร     
              จํานวน   1  จุดๆ  ละ  3  ทอน   พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย 
  -   ลงลูกรังไหลทางทั้งสองขางตามสภาพพืน้ที่จริง 
รายละเอียดตามแบบของ  สรุปการประมาณราคากอสราง  แบบ  ปร.5 จํานวน   1  แผน 
รายละเอียดตามแบบของ  ประมาณราคากอสราง   แบบ  ปร.4  จํานวน   1   แผน   

        5.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน    หมูที่   12  บานหวยหวาเหนือ   ตําบล
หวยบง  อําเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวดัชัยภูมิ   ราคากลางกําหนดไว   39,000.-   บาท รายละเอียดดังนี ้
     -  ขนาดผิวจราจรกวาง   2.50   เมตร  ยาว    34.00  เมตร   หนา  0.15  เมตร   
     หรือมีพื้นทีค่อนกรีตไมนอยกวา   85.00   ตารางเมตร 
     (รายละเอยีดตามแบบของ   อบต.หวยบง  เลขที่  ถ.01 / 2550) 
  -  วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.30 x 1.00  เมตร     
              จํานวน   1  จุดๆ  ละ  3  ทอน   พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย 
  -  ลงลูกรังไหลทางทั้งสองขางตามสภาพพืน้ที่จริง 
รายละเอียดตามแบบของ  สรุปการประมาณราคากอสราง  แบบ  ปร.5 จํานวน   1  แผน 
รายละเอียดตามแบบของ  ประมาณราคากอสราง   แบบ  ปร.4  จํานวน   1   แผน   

        6.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน    หมูที่   14  บานหวยหวาใต    ตาํบล
หวยบง  อําเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวดัชัยภูมิ   ราคากลางกําหนดไว   35,700.-   บาท รายละเอียดดังนี ้
     -  ขนาดผิวจราจรกวาง   3.00   เมตร  ยาว    25.00  เมตร   หนา  0.15  เมตร   
     หรือมีพื้นทีค่อนกรีตไมนอยกวา   75.00   ตารางเมตร 
     (รายละเอยีดตามแบบของ   อบต.หวยบง  เลขที่  ถ.01 / 2550) 
  -  วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  (มอก.  ช้ัน 3)   ขนาด  Ø 0.30 x 1.00  เมตร     
             จํานวน  1 จดุๆละ   4   ทอน  พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย 
  -  ลงลูกรังไหลทางทั้งสองขางตามสภาพพืน้ที่จริง 
รายละเอียดตามแบบของ  สรุปการประมาณราคากอสราง  แบบ  ปร.5 จํานวน   1  แผน 
รายละเอียดตามแบบของ  ประมาณราคากอสราง   แบบ  ปร.4  จํานวน   1   แผน    
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  1.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
   1.1   แบบรูปรายการละเอยีด 
   1.2   แบบใบเสนอราคา 
   1.3   แบบสัญญาจาง 
    1.4  แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา) 
  2.  คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 
   2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง และตอง 
ไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน หรือหาม
ติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับองคการบริหารสวนตําบล 
                            2.2   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย  
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกนัเชนวานัน้ 
    2.3    ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับ
งานที่สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา   ตามรายการดังนี้ 

              1.  โครงการที่  1   วงเงินไมนอยกวา    72,350.-  บาท 
  2.  โครงการที่  2   วงเงินไมนอยกวา    16,700.-  บาท 
  3.  โครงการที่  3   วงเงินไมนอยกวา    29,600.-  บาท 
  4.  โครงการที่  4   วงเงินไมนอยกวา    14,400.-  บาท 
  5.  โครงการที่  5   วงเงินไมนอยกวา     19,500.-  บาท 

                             6.  โครงการที่  6   วงเงินไมนอยกวา    17,850.-  บาท 
และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน  หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัตใิหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกจิ  หรือ
หนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ 
 3.    หลักฐานการเสนอราคา 

        ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคาดังนี้ 
         3.1   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท  และสาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิม่           

(ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
             3.2   หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

          3.3  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ในกรณีที่มกีารกําหนด
ผลงานตามขอ 2.3) 
                        3.4   บัญชีรายการกอสราง  หรือใบแจงปรมิาณงาน  ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ           
คาแรงงาน  ภาษีประเภทตาง ๆ  รวมทั้งกําไรไวดวย 

          3.5  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา 
            3.6  สําเนาใบเสร็จรับเงิน 
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4.   การยื่นซองสอบราคา  
                       4.1  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไขใด 
ๆ  ทั้งสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน   ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน จาํนวนเงินที่
เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตวัอักษรโดยไมมีการลบหรือแกไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  
เปลี่ยนแปลง  จะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคา  พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 
                        4.2  ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดแุละราคาในบญัชีรายการกอสรางใหครบถวน       
                              ในการเสนอราคา  ใหเสนอเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาตอหนวย   และหรือราคาตอรายการ   ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง   ทั้งนี้ราคารวม
ที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ   ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงหันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ     
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น  และคาใชจายทั้งปวงไวแลว ราคาที่เสนอ  จะตอง
เสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  60 วัน   นับแตวันเปดซองสอบราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคา
ตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

            4.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน…30....วัน   นับจาก
วันลงนามในสัญญาจาง   หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเร่ิมทํางาน 

                          4.4   กอนยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา   แบบรูป  และรายละเอียด  ฯลฯ  
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
             4.5   ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา   โดยระบุไวที่หนาซองวา    “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่    
............/2551…” โดยยื่นโดยตรงตอเจาหนาที่รับซององคการบริหารสวนตําบล   ในวันที่....................................... 
ระหวางเวลา  10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสาร  อบต.   ( ที่วาการอําเภอเมืองชัยภูมิ  )  
                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   และคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันที่……………………………………ตั้งแตเวลา   10.40  น.  เปนตนไป 

       5.   หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้  องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 

         5.2   หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูตองตามขอ 2   หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตอง  หรือไมครบถวนตามขอ  3  หรือยืน่ซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ  4  แลว  คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคาในสวนที่มใิชสาระสําคัญ    ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะ
เปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น 

             5.3 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน
ในกรณี  ดังตอไปนี ้
        (1)  ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น   ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 
 

         /(2) ไมกรอก................... 
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                                 (2)  ไมกรอกชื่อนิติบคุคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยาง
ใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                                  (3)  เสนอรายละเอยีดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กาํหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน
สาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
                                   (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  แกไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือ
พรอมประทับตรา (ถามี)  กํากับไว 

                5.4   ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ   หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของ
กับผูเสนอราคาได  องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิ์ที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมี
ความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

               5.5  องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด   หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดกไ็ด  และอาจพิจารณาเลือกจางในจาํนวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรอื
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพจิารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา 

                ทั้งนี้  เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวน
ตําบลเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได   
                              5.6  รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคา
เสมือนเปนผูทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกนัในการเสนอ
ราคา 
                             ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่
ทําใหเชื้อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณหากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

6.  การทําสัญญาจาง 
                            ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับองคการบริหาร
สวนตําบล ภายใน…7….วัน  นับถัดจากวนัที่ไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกนัสัญญาเปนจาํนวนเงินเทากบั
รอยละหา   ของราคาคาจางที่สอบราคาได  ใหองคการบริหารตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใช
หลักประกนัอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี ้
                            6.1  เงินสด 
                            6.2   เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล  โดยเปนเช็คลงวันทีท่ี่ทําสัญญาหรือ
กอนหนานั้นไมเกิน  3  วันทาํการของทางราชการ 
                             6.3   หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ   1.4    
                             6.4    พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                             6.5   หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงนิทุนเพื่อการ
พาณิชยและประกอบธุรกิจค้าํประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษทัเงินทุนที ่
ธนาคารแหงประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ  ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามตวัอยางหนังสือ 

/ค้ําประกัน...................... 
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ค้ําประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด  (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญา
จางกอสรางที่มีวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท) 
                           หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15   วัน   นับถัดจากวนัที่ผูชนะการสอบราคา  
(ผูรับจาง)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
  7.   คาจางและการจายเงิน 
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปน   1  งวด   ดังนี ้
                    งวดที่  1   เปนจํานวนเงนิในอัตรารอยละ…100%..  ของคาจางเมือผูรับจางไดปฏิบัติงานแลวเสรจ็
ทั้งหมดตามสญัญาจางรวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอยและคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการ
ตรวจรับงานเรยีบรอยแลวใหแลวเสร็จภายใน…30…วัน 
                      งวดท่ี    2  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ………..…ของคาจางเมื่อผูรับจาง 
ไดฏิบัติงาน.…………………….………………………………………………………………………………………ใหแลว
เสร็จภายใน……………วัน 
                     งวดที่     3    เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ……..……ของคาจางเมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน…….……….............................................................................................................................ใหแลวเสร็จ
ภายใน……………วัน 
                   งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงนิในอัตรารอยละ………..ของคาจาง   เมื่อผูรับจางไดปฏิบตัิงานทั้งหมดให
แลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา  รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 
  8.  อัตราคาปรบั 
        คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ  0.10  ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
              9.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
       ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ  1.3  
แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกดิขึน้ภายในระยะเวลาไมนอยกวา   2   ป  นับ
ถัดจากวนัที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน   โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 10.  สงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

       10.1  เงินคาจางสําหรับงานครั้งนี้  ไดมาจากการจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551       การ
ลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากการจายขาดเงินสะสม
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2551 
                     10.2   เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
ตามสอบราคาจางแลว  ถาผูรับจางจะตองสัง่หรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของ
นั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มเีรือไทยเดนิอยู   และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด   ผูเสนอราคา  ซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี  ดังนี ้
                             (1)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชนาวีภายใน  7  วัน  นับถัดจากวนัที่ผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ   เวนแตเปนของที ่

/รัฐมนตรี................... 
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                              (2) จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดยีวกับเรอืไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวใีห
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย  ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                               (3) ในกรณีที่ไมปฏิบัตติาม  (1)  หรือ  (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตาม 
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี        
  10.3   ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในขอ  6   องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหาย    (ถามี)  รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                         10.4   องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไข    เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอ   กาํหนดใน
แบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี) 
  11. มาตรฐานฝมือชาง  
                      เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสราง
ตามประกาศนีแ้ลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผู
ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและ สวัสดกิารสังคม  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ   ปวช.   
ปวส. และ ปวท.  หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 
10 ของแตละสาขาชาง  แตจะตองมีชางจาํนวนอยางนอย  1  คน  ในแตละสาขาชางดังตอไปนี ้
        11.1   ชางกอสราง หรือชางโยธา 
        11.2   ……………-…………….  
        11.3   ……………-……………. 
    12.   ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด 
 

 
           องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  
 
(ลงชื่อ) 
     (นางสุนทรี     ศรีวงษชัย) 

               วันที ่ 24   เดือน  มถุินายน   พ.ศ. 2551 
 
 
 
 
 
 
 


