
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
เร่ือง  สอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน   จํานวน  6  โครงการ 

 -------------------------------------------------- 
 ดวยองคการบริหารสวนตําบลหวยบง มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมา โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน   จํานวน  6  โครงการ   ราคากลางกําหนดไว  429,000.-บาท  (ส่ีแสนสอง
หมื่นเกาพันบาทถวน)  ดังนี ้
 1.    โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  บานหวยหวา  หมูที่  1    ตําบลหวยบง  
อําเภอเมือง    จังหวดัชัยภูมิ   ราคากลางกําหนดไว   39,200.-บาท  (สามหมื่นเกาพันสองรอยบาทถวน)    
รายละเอียดดังนี้ 
  -  ขนาดผิวจราจรกวาง   2.50   เมตร  ยาว   34.00    เมตร   หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร   
       หรือมีพื้นทีค่อนกรีตไมนอยกวา   85  ตารางเมตร   (ตามรายละเอียดตามแบบของ  
                               อบต.หวยบง     เลขที่  ถ.01/2550) 
   -  ลงลูกรังไหลทางทั้งสองขางตามสภาพพืน้ที่จริง 
 รายละเอียดตามแบบ  สรุปการประมาณราคากอสราง แบบ ปร.5     จํานวน  1  แผน 
 รายละเอียดตามแบบ  ประมาณการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    แบบ ปร.4       จํานวน  1  แผน       
  2.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานหวยบงเหนือ  หมูที่  2  ตําบลหวยบง  
อําเภอเมือง    จังหวดัชัยภูมิ   ราคากลางกําหนดไว    35,900.-บาท (สามหมื่นหาพันเการอยบาทถวน)  
รายละเอียดดังนี้ 
  -  ขนาดผิวจราจรกวาง   2.50   เมตร  ยาว   30.00    เมตร   หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร   
       หรือมีพื้นทีค่อนกรีตไมนอยกวา   75  ตารางเมตร   (ตามรายละเอียดตามแบบของ  
                               อบต.หวยบง   เลขที่  ถ.01/2550) 
   -  ลงลูกรังไหลทางทั้งสองขางตามสภาพพืน้ที่จริง 
รายละเอียดตามแบบ  สรุปการประมาณราคากอสราง แบบ ปร.5     จํานวน  1  แผน 
 รายละเอียดตามแบบ  ประมาณการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    แบบ ปร.4       จํานวน  1  แผน       
  3.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานหนิกอง  หมูที่  6  ตําบลหวยบง  
อําเภอเมือง    จังหวดัชัยภูมิ   ราคากลางกําหนดไว    42,000.-บาท (ส่ีหมื่นสองพันบาทถวน)  รายละเอียดดังนี ้
  -  ขนาดผิวจราจรกวาง   4.00   เมตร  ยาว   22.00    เมตร   หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร   
       หรือมีพื้นทีค่อนกรีตไมนอยกวา   88  ตารางเมตร   (ตามรายละเอียดตามแบบของ   
                               อบต.หวยบง  เลขที่  ถ.01/2550) 
   -  ลงลูกรังไหลทางทั้งสองขางตามสภาพพืน้ที่จริง 
รายละเอียดตามแบบ  สรุปการประมาณราคากอสราง แบบ ปร.5     จํานวน  1  แผน 
 รายละเอียดตามแบบ  ประมาณการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    แบบ ปร.4       จํานวน  1  แผน       
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  4.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานหนองหิน  หมูที ่ 7  ตําบลหวยบง  
อําเภอเมือง    จังหวดัชัยภูมิ   ราคากลางกําหนดไว    96,700.-บาท  (เกาหมื่นหกพันเจ็ดรอยบาทถวน)  
รายละเอียดดังนี้ 
  -  ขนาดผิวจราจรกวาง   2.50   เมตร  ยาว   84.00    เมตร   หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร   
       หรือมีพื้นทีค่อนกรีตไมนอยกวา   210  ตารางเมตร  (ตามรายละเอียดตามแบบของ             
                               อบต.หวยบง   เลขที่  ถ.01/2550) 
   -  ลงลูกรังไหลทางทั้งสองขางตามสภาพพืน้ที่จริง 
รายละเอียดตามแบบ  สรุปการประมาณราคากอสราง แบบ ปร.5     จํานวน  1  แผน 
 รายละเอียดตามแบบ  ประมาณการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    แบบ ปร.4       จํานวน  1  แผน       
  5.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน   บานนอย    หมูที่  10  ตําบลหวยบง   
อําเภอเมือง    จังหวดัชัยภูมิ   ราคากลางกําหนดไว    69,700.-บาท  (หกหมื่นเกาพันเจ็ดรอยบาทถวน)  
รายละเอียดดังนี้ 
  -  ขนาดผิวจราจรกวาง   2.50   เมตร  ยาว   60.00    เมตร   หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร   
       หรือมีพื้นทีค่อนกรีตไมนอยกวา   150  ตารางเมตร  (ตามรายละเอียดตามแบบของ   
                               อบต.หวยบง    เลขที่  ถ.01/2550) 
   -  ลงลูกรังไหลทางทั้งสองขางตามสภาพพืน้ที่จริง 
รายละเอียดตามแบบ  สรุปการประมาณราคากอสราง แบบ ปร.5     จํานวน  1  แผน 
 รายละเอียดตามแบบ  ประมาณการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    แบบ ปร.4       จํานวน  1  แผน       
  6.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานหนองไมงาม  หมูที่  11              
ตําบลหวยบง  อําเภอเมือง    จังหวดัชัยภูมิ   ราคากลางกําหนดไว    145,500.-บาท  (หนึ่งแสนสี่หมืน่หาพันหา
รอยบาทถวน)  รายละเอียดดงันี้ 
  -  ขนาดผิวจราจรกวาง   4.00   เมตร  ยาว   80.00    เมตร   หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร   
       หรือมีพื้นทีค่อนกรีตไมนอยกวา   320  ตางรางเมตร  (ตามรายละเอียดตามแบบของ   
                                อบต.หวยบง   เลขที่  ถ.01/2550) 
   -  ลงลูกรังไหลทางทั้งสองขางตามสภาพพืน้ที่จริง 
   -   ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1  ปาย  (ตามแบบ  อบต.หวยบง) 
รายละเอียดตามแบบ  สรุปการประมาณราคากอสราง แบบ ปร.5     จํานวน  1  แผน 
 รายละเอียดตามแบบ  ประมาณการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    แบบ ปร.4       จํานวน  1  แผน   
รวมท้ังสิ้น    6  โครงการ     เปนเงินท้ังสิ้น    429,000.-บาท   (สี่หมื่นสองพันเการอยบาทถวน)     
 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมคีุณสมบัตดิังนี้ 

1. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว 
2.   ไมเปนผูทีถู่กแจงเวียนชือ่เปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถ่ิน ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
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    3.    มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา  ดังนี ้

  1.  โครงการที่  1   วงเงินไมนอยกวา    19,600.-  บาท 
  2.  โครงการที่  2   วงเงินไมนอยกวา    17,950.-  บาท 
  3.  โครงการที่  3   วงเงินไมนอยกวา    21,000.-  บาท 
 4.  โครงการที่  4   วงเงินไมนอยกวา    48,350.-  บาท 
  5.  โครงการที่  5   วงเงินไมนอยกวา    34,850.-  บาท 
  6.  โครงการที่  6   วงเงินไมนอยกวา    72,750.-  บาท 

กําหนดดูสถานที่กอสรางใหผูซ้ือแบบ และรายการไปดูสถานที่กอสรางดวยตนเองโดยถือวาผูซ้ือแบบและ
รายการไดทราบสถานที่กอสรางตลอดจนอุปสรรคและปญหาตาง ๆ ดีแลว เมื่อมีอุปสรรคและปญหาในเวลา
ทํางานจะนํามาอางใหพนความรับผิดชอบตอองคการบริหารสวนตําบลหวยบงไมได 
   กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี  5  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2552  ระหวางเวลา  10.00 น. ถึงเวลา 
10.30 น.  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสาร อบต.ระดับอําเภอ ( ท่ีวาการอําเภอเมืองชัยภูมิ ชั้น 2 ) และกําหนดเปดซอง
สอบราคาในวนัเดียวกัน  ตัง้แตเวลา  10.40 น. เปนตนไป 
 ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาตามรายการ ดังนี้ 

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

ไดที่องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ตําบลหวยบง อําเภอเมืองชัยภูมิ จงัหวัดชยัภูมิ    ระหวางวันท่ี   21   
มกราคม   พ.ศ.  2552    ถึงวันท่ี    3   กุมภาพันธ   2552   เวลา  08.30 น.  ถึง  เวลา  16.30  น.  หรือสอบถามทาง
โทรศัพทหมายเลข   0-44  121110-1  ในวนัและเวลาราชการ   
 
   ประกาศ  ณ  วนัที่   20   เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2552 
 
 
    (ลงชื่อ) 
     (นายบุญถ่ิน   ศรีวงษชัย) 
                    นายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 
 
 
 



เอกสารสอบราคาจาง เลขที่  4 /2552 
     การจาง  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน   จํานวน  6  โครงการ   

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยบง ลงวันที่  20 เดือน มกราคม  พ.ศ.  2552 
---------------------------------------- 

 องคการบริหารสวนตําบลหวยบง ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความประสงคจะ
สอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  จํานวน  6  โครงการ  โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนด ดงัตอไปนี ้
         1.    โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  บานหวยหวา  หมูที่  1    ตําบล
หวยบง  อําเภอเมือง    จังหวัดชัยภูมิ   ราคากลางกําหนดไว   39,200.-บาท  (สามหมืน่เกาพนัสองรอยบาทถวน)    
รายละเอียดดังนี้ 
  -  ขนาดผิวจราจรกวาง   2.50   เมตร  ยาว   34.00    เมตร   หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร   
        หรือมีพื้นทีค่อนกรีตไมนอยกวา   85  ตารางเมตร   (ตามรายละเอียดตามแบบของ  
                               อบต.หวยบง     เลขที่  ถ.01/2550) 
   -  ลงลูกรังไหลทางทั้งสองขางตามสภาพพืน้ที่จริง 
 รายละเอียดตามแบบ  สรุปการประมาณราคากอสราง แบบ ปร.5     จํานวน  1  แผน 
 รายละเอียดตามแบบ  ประมาณการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    แบบ ปร.4       จํานวน  1  แผน       
  2.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานหวยบงเหนือ  หมูที่  2  ตําบลหวยบง  
อําเภอเมือง    จังหวดัชัยภูมิ   ราคากลางกําหนดไว    35,900.-บาท (สามหมื่นหาพันเการอยบาทถวน)  
รายละเอียดดังนี้ 
  -  ขนาดผิวจราจรกวาง   2.50   เมตร  ยาว   30.00    เมตร   หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร   
       หรือมีพื้นทีค่อนกรีตไมนอยกวา   75  ตารางเมตร   (ตามรายละเอียดตามแบบของ  
                               อบต.หวยบง   เลขที่  ถ.01/2550) 
   -  ลงลูกรังไหลทางทั้งสองขางตามสภาพพืน้ที่จริง 
รายละเอียดตามแบบ  สรุปการประมาณราคากอสราง แบบ ปร.5     จํานวน  1  แผน 
 รายละเอียดตามแบบ  ประมาณการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    แบบ ปร.4       จํานวน  1  แผน  
  3.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานหนิกอง  หมูที่  6  ตําบลหวยบง  
อําเภอเมือง    จังหวดัชัยภูมิ   ราคากลางกําหนดไว    42,000.-บาท (ส่ีหมื่นสองพันบาทถวน)  รายละเอียดดังนี ้
  -  ขนาดผิวจราจรกวาง   4.00   เมตร  ยาว   22.00    เมตร   หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร   
       หรือมีพื้นทีค่อนกรีตไมนอยกวา   88  ตารางเมตร   (ตามรายละเอียดตามแบบของ   
                               อบต.หวยบง  เลขที่  ถ.01/2550) 
   -  ลงลูกรังไหลทางทั้งสองขางตามสภาพพืน้ที่จริง 
รายละเอียดตามแบบ  สรุปการประมาณราคากอสราง แบบ ปร.5     จํานวน  1  แผน 
 รายละเอียดตามแบบ  ประมาณการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    แบบ ปร.4       จํานวน  1  แผน  
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  4.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานหนองหิน  หมูที ่ 7  ตําบลหวยบง  
อําเภอเมือง    จังหวดัชัยภูมิ   ราคากลางกําหนดไว    96,700.-บาท  (เกาหมื่นหกพันเจ็ดรอยบาทถวน)  
รายละเอียดดังนี้ 
  -  ขนาดผิวจราจรกวาง   2.50   เมตร  ยาว   84.00    เมตร   หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร   
       หรือมีพื้นทีค่อนกรีตไมนอยกวา   210  ตารางเมตร  (ตามรายละเอียดตามแบบของ             
                               อบต.หวยบง   เลขที่  ถ.01/2550) 
   -  ลงลูกรังไหลทางทั้งสองขางตามสภาพพืน้ที่จริง 
รายละเอียดตามแบบ  สรุปการประมาณราคากอสราง แบบ ปร.5     จํานวน  1  แผน 
 รายละเอียดตามแบบ  ประมาณการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    แบบ ปร.4       จํานวน  1  แผน       
  5.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน   บานนอย    หมูที่  10  ตําบลหวยบง   
อําเภอเมือง    จังหวดัชัยภูมิ   ราคากลางกําหนดไว    69,700.-บาท  (หกหมื่นเกาพันเจ็ดรอยบาทถวน)  
รายละเอียดดังนี้ 
  -  ขนาดผิวจราจรกวาง   2.50   เมตร  ยาว   60.00    เมตร   หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร   
       หรือมีพื้นทีค่อนกรีตไมนอยกวา   150  ตารางเมตร  (ตามรายละเอียดตามแบบของ   
                               อบต.หวยบง    เลขที่  ถ.01/2550) 
   -  ลงลูกรังไหลทางทั้งสองขางตามสภาพพืน้ที่จริง 
รายละเอียดตามแบบ  สรุปการประมาณราคากอสราง แบบ ปร.5     จํานวน  1  แผน 
 รายละเอียดตามแบบ  ประมาณการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    แบบ ปร.4       จํานวน  1  แผน       
  6.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานหนองไมงาม  หมูที่  11              
ตําบลหวยบง  อําเภอเมือง    จังหวดัชัยภูมิ   ราคากลางกําหนดไว    145,500.-บาท  (หนึ่งแสนสี่หมืน่หาพันหา
รอยบาทถวน)  รายละเอียดดงันี้ 
  -  ขนาดผิวจราจรกวาง   4.00   เมตร  ยาว   80.00    เมตร   หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร   
       หรือมีพื้นทีค่อนกรีตไมนอยกวา   320  ตางรางเมตร  (ตามรายละเอียดตามแบบของ   
                                อบต.หวยบง   เลขที่  ถ.01/2550) 
   -  ลงลูกรังไหลทางทั้งสองขางตามสภาพพืน้ที่จริง 
   -   ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1  ปาย  (ตามแบบ  อบต.หวยบง) 
รายละเอียดตามแบบ  สรุปการประมาณราคากอสราง แบบ ปร.5     จํานวน  1  แผน 
 รายละเอียดตามแบบ  ประมาณการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    แบบ ปร.4       จํานวน  1  แผน     
รวมท้ังสิ้น    6  โครงการ     เปนเงินท้ังสิ้น    429,000.-บาท   (สี่หมื่นสองพันเการอยบาทถวน)     
  1.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
   1.1   แบบรูปรายการละเอยีด 
   1.2   แบบใบเสนอราคา 
   1.3   แบบสัญญาจาง 
    1.4  แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา) 
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  2.  คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 
   2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง และตอง 
ไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน หรือ
หามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับองคการบริหารสวนตําบล 
                            2.2   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานัน้ 
    2.3    ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน
กับงานที่สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา   ดังนี ้

  1.  โครงการที่  1   วงเงินไมนอยกวา    19,600.-  บาท 
  2.  โครงการที่  2   วงเงินไมนอยกวา    17,950.-  บาท 
  3.  โครงการที่  3   วงเงินไมนอยกวา    21,000.-  บาท 
 4.  โครงการที่  4   วงเงินไมนอยกวา    48,350.-  บาท 
  5.  โครงการที่  5   วงเงินไมนอยกวา    34,850.-  บาท 
  6.  โครงการที่  6   วงเงินไมนอยกวา    72,750.-  บาท 

  และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถ่ิน หนวยงานอืน่ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  รัฐวสิาหกิจ   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 

4.   การยื่นซองสอบราคา  
                       4.1  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไขใด 
ๆ  ทั้งสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน   ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน จาํนวนเงินที่
เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตวัอักษรโดยไมมีการลบหรือแกไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  
เปลี่ยนแปลง  จะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคา  พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 
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                        4.2  ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดแุละราคาในบญัชีรายการกอสรางใหครบถวน       
                              ในการเสนอราคา  ใหเสนอเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวย   และหรือราคาตอรายการ   ตามเงื่อนไขที่ระบไุวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง   ทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ   ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงหันใหถือตัวหนังสือ
เปนสําคัญ     โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น  และคาใชจายทั้งปวงไวแลว ราคาที่
เสนอ  จะตองเสนอกําหนดยนืราคาไมนอยกวา 60 วัน  นบัแตวันเปดซองสอบราคา โดยภายในกําหนดยนืราคาผู
เสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

            4.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน…30....วัน   นบั
จากวนัลงนามในสัญญาจาง   หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเร่ิมทํางาน 

                          4.4   กอนยืน่ซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา   แบบรูป  และราย ละเอียด  ฯลฯ  
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนทีจ่ะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคา 
             4.5   ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา   โดยระบไุวที่หนาซองวา    “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่                  
…4  /2552…” โดยยืน่โดยตรงตอเจาหนาที่รับซององคการบริหารสวนตําบล   ในวนัที่   5  กุมภาพันธ  พ.ศ.2552  
ระหวางเวลา  10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสาร  อบต.   ( ที่วาการอําเภอเมืองชัยภูมิ  )  
                          เมื่อพนกําหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   และ
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันที่   5   กุมภาพันธ  พ.ศ.2552  ตั้งแตเวลา  10.40 น.  
เปนตนไป 

       5.   หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้  องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 

         5.2   หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูตองตามขอ 2   หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตอง  หรือไมครบถวนตามขอ  3  หรือยืน่ซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ  4  แลว  คณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ    ทั้งนี้เฉพาะในกรณีทีพ่ิจารณาเห็น
วาจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น 

             5.3 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน
ในกรณี  ดังตอไปนี ้
        (1)  ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น   ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 
                                 (2)  ไมกรอกชื่อนิติบคุคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                                  (3)  เสนอรายละเอยีดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กาํหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน
สาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
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                                   (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  แกไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือ
พรอมประทับตรา (ถามี)  กํากับไว 

                5.4   ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ   หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของ
กับผูเสนอราคาได  องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิ์ที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมี
ความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

               5.5  องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด   หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรอืขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจดัจางเลยก็ไดสุดแตจะพจิารณา 

                ทั้งนี้  เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหาร
สวนตําบลเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรยีกรองคาเสียหายใด ๆ มิได   
                              5.6  รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอ
ราคาเสมือนเปนผูทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการ
เสนอราคา 
                             ในกรณีทีผู่เสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจง 
และแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื้อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณหากคํา
ช้ีแจงไมเปนทีรั่บฟงไดองคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

6.  การทําสัญญาจาง 
                            ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับองคการบริหาร
สวนตําบล ภายใน…7….วนั  นับถัดจากวันทีไ่ดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน
เทากับรอยละหา   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  ตามรายชื่อบริษทัเงินทุนที่
ธนาคารแหงประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ  ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามตวัอยางหนังสือ
ค้ําประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด  (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะ
สัญญาจางกอสรางที่มีวงเงินไมเกนิ 10 ลานบาท) 
                           หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15   วัน   นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา  
(ผูรับจาง)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

/ คาจาง............ 
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  7.   คาจางและการจายเงิน 
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปน… 1  ..งวด  ดังนี ้
                    งวดที่  1   เปนจํานวนเงนิในอัตรารอยละ…100%..ของคาจางเมือผูรับจางได 
ปฏิบัติงานแลวเสร็จทั้งหมดตามสัญญาจางรวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรยีบรอยและคณะกรรมการ
ตรวจการจางไดทําการตรวจรับงานเรียบรอยแลวใหแลวเสร็จภายใน…30…วัน 
                งวดที่    2  เปนจํานวนเงนิในอัตรารอยละ…-…ของคาจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน………………………. 
……………………………………………………………………………………………ใหแลวเสร็จภายใน……………วนั 
                    งวดที่     3    เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ…………ของคาจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน…….……….. 
...........................................................................................................................ใหแลวเสร็จภายใน……………วัน 
                   งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ………..ของคาจาง   เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดให
แลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา  รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 
  8.  อัตราคาปรบั 
        คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ  0.10  ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
              9.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
       ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ  1.3  
แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกดิขึน้ภายในระยะเวลาไมนอยกวา   2    ป  
นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน   โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการ
ไดดีดังเดิมภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 10.  สงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

       10.1  เงินคาจางสําหรับงานครั้งนี้  ไดมาจากจายขาดเงินสะสม   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552   
 การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจาก
จายขาดเงินสะสม  ประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2552 
                     10.2   เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
ตามสอบราคาจางแลว  ถาผูรับจางจะตองสัง่หรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของ
นั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มเีรือไทยเดนิอยู   และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด   ผูเสนอราคา  ซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี ้
                             (1)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชนาวีภายใน  7  วัน  นับถัดจากวนัที่ผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ   เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                              (2) จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดยีวกับเรอืไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวใีห
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย  ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 

/ ในกรณี............ 
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                               (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  
                      เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนีแ้ลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมี
และใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและ สวัสดิการสังคม  หรือผูมีวุฒบิัตรระดับ   
ปวช.   ปวส. และ ปวท.  หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํา
กวารอยละ 10 ของแตละสาขาชาง  แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย  1  คน  ในแตละสาขาชางดังตอไปนี ้
        11.1   ชางกอสราง หรือชางโยธา 
        11.2   ……………-…………….  
        11.3   ……………-……………. 
    12.   ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด 
 

 
           องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  
 
(ลงชื่อ) 
     ( นางสุนทร ี  ศรีวงษชัย ) 

               วันที ่  20  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานขอซื้อ/จางโดยวิธีตกลงราคาขององคการบริหารสวนตําบล 

เรียน    นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
            ดวยองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  จะจดัซื้อ/จัดจาง  โดยวธีิตกลงราคาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2538  ขอ 12 (2) ขอ 14 ขอ 21 (1) , (7)    โดยมรีายละเอียด ดงันี้ 
1. พัสดุท่ีจะซื้อหรืองานที่จะจางมีรายละเอียดโดยสรุป  ดงันี้..สอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบาน  จํานวน  6  โครงการ  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดงัตอไปนี้ 
         1.    โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  บานหวยหวา  หมูที่  1    ตําบลหวย
บง  อําเภอเมือง    จังหวดัชัยภูมิ   ราคากลางกําหนดไว   39,200.-บาท  (สามหมื่นเกาพันสองรอยบาทถวน)    
รายละเอียดดังนี้ 
  -  ขนาดผิวจราจรกวาง   2.50   เมตร  ยาว   34.00    เมตร   หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร   
       หรือมีพื้นทีค่อนกรีตไมนอยกวา   85  ตารางเมตร   (ตามรายละเอียดตามแบบของ  
                               อบต.หวยบง     เลขที่  ถ.01/2550) 
   -  ลงลูกรังไหลทางทั้งสองขางตามสภาพพืน้ที่จริง 
 รายละเอียดตามแบบ  สรุปการประมาณราคากอสราง แบบ ปร.5     จํานวน  1  แผน 
 รายละเอียดตามแบบ  ประมาณการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    แบบ ปร.4       จํานวน  1  แผน       
  2.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานหวยบงเหนือ  หมูที่  2  ตําบลหวยบง  
อําเภอเมือง    จังหวดัชัยภูมิ   ราคากลางกําหนดไว    35,900.-บาท (สามหมื่นหาพันเการอยบาทถวน)  รายละเอยีดดังนี ้
  -  ขนาดผิวจราจรกวาง   2.50   เมตร  ยาว   30.00    เมตร   หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร   
       หรือมีพื้นทีค่อนกรีตไมนอยกวา   75  ตารางเมตร   (ตามรายละเอียดตามแบบของ  
                               อบต.หวยบง   เลขที่  ถ.01/2550) 
   -  ลงลูกรังไหลทางทั้งสองขางตามสภาพพืน้ที่จริง 
รายละเอียดตามแบบ  สรุปการประมาณราคากอสราง แบบ ปร.5     จํานวน  1  แผน 
 รายละเอียดตามแบบ  ประมาณการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    แบบ ปร.4       จํานวน  1  แผน  
  3.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานหนิกอง  หมูที่  6  ตําบลหวยบง  อําเภอ
เมือง    จังหวดัชัยภูม ิ  ราคากลางกําหนดไว    42,000.-บาท (ส่ีหมื่นสองพันบาทถวน)  รายละเอยีดดังนี ้
  -  ขนาดผิวจราจรกวาง   4.00   เมตร  ยาว   22.00    เมตร   หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร   
       หรือมีพื้นทีค่อนกรีตไมนอยกวา   88  ตารางเมตร   (ตามรายละเอียดตามแบบของ   
                               อบต.หวยบง  เลขที่  ถ.01/2550) 
   -  ลงลูกรังไหลทางทั้งสองขางตามสภาพพืน้ที่จริง 
รายละเอียดตามแบบ  สรุปการประมาณราคากอสราง แบบ ปร.5     จํานวน  1  แผน 
 รายละเอียดตามแบบ  ประมาณการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    แบบ ปร.4       จํานวน  1  แผน  
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  4.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานหนองหิน  หมูที ่ 7  ตําบลหวยบง             
อําเภอเมือง    จังหวดัชัยภูมิ   ราคากลางกําหนดไว    96,700.-บาท  (เกาหมื่นหกพันเจ็ดรอยบาทถวน)  รายละเอยีดดังนี ้
  -  ขนาดผิวจราจรกวาง   2.50   เมตร  ยาว   84.00    เมตร   หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร   
       หรือมีพื้นทีค่อนกรีตไมนอยกวา   210  ตารางเมตร  (ตามรายละเอียดตามแบบของ             
                               อบต.หวยบง   เลขที่  ถ.01/2550) 
   -  ลงลูกรังไหลทางทั้งสองขางตามสภาพพืน้ที่จริง 
รายละเอียดตามแบบ  สรุปการประมาณราคากอสราง แบบ ปร.5     จํานวน  1  แผน 
 รายละเอียดตามแบบ  ประมาณการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    แบบ ปร.4       จํานวน  1  แผน       
  5.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน   บานนอย    หมูที่  10  ตําบลหวยบง               
อําเภอเมือง    จังหวดัชัยภูมิ   ราคากลางกําหนดไว    69,700.-บาท  (หกหมื่นเกาพันเจ็ดรอยบาทถวน)  รายละเอยีดดังนี ้
  -  ขนาดผิวจราจรกวาง   2.50   เมตร  ยาว   60.00    เมตร   หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร   
       หรือมีพื้นทีค่อนกรีตไมนอยกวา     150  ตารางเมตร  (ตามรายละเอียดตามแบบของ   
                               อบต.หวยบง    เลขที่  ถ.01/2550) 
   -  ลงลูกรังไหลทางทั้งสองขางตามสภาพพืน้ที่จริง 
รายละเอียดตามแบบ  สรุปการประมาณราคากอสราง แบบ ปร.5     จํานวน  1  แผน 
 รายละเอียดตามแบบ  ประมาณการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    แบบ ปร.4       จํานวน  1  แผน       
  6.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานหนองไมงาม  หมูที่  11    ตําบลหวยบง  
อําเภอเมือง    จังหวดัชัยภูมิ   ราคากลางกําหนดไว    145,500.-บาท  (หนึ่งแสนสี่หมืน่หาพันหารอยบาทถวน)  
รายละเอียดดังนี้ 
  -  ขนาดผิวจราจรกวาง   4.00   เมตร  ยาว   80.00    เมตร   หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร   
       หรือมีพื้นทีค่อนกรีตไมนอยกวา   320  ตางรางเมตร  (ตามรายละเอียดตามแบบของ   
                                อบต.หวยบง   เลขที่  ถ.01/2550) 
   -  ลงลูกรังไหลทางทั้งสองขางตามสภาพพืน้ที่จริง 
                           -   ติดตั้งปายประชาสัมพนัธโครงการ  จํานวน  1  ปาย  (ตามแบบ  อบต.หวยบง) 
รายละเอียดตามแบบ  สรุปการประมาณราคากอสราง แบบ ปร.5     จํานวน  1  แผน 
 รายละเอียดตามแบบ  ประมาณการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    แบบ ปร.4       จํานวน  1  แผน    
รวมท้ังสิ้น    6  โครงการ     เปนเงินท้ังสิ้น    429,000.-บาท   (สี่หมื่นสองพันเการอยบาทถวน)     
2. เหตุผลและความจําเปนท่ีจะขอซื้อ/จาง  คร้ังนี้  เพื่อใหประชาชนไดใชเสนทางอยางสะดวกและปลอดภัย 
3.     [  /  ]   ราคามาตรฐาน  คือ   429,000.- บาท   [     ]   ราคาที่เคยซ้ือหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา       
         2  ป  งบประมาณ  คือ...................................................บาท 
4.     วงเงินตั้งไวเพื่อซ้ือ/จาง  คร้ังนี้  จํานวน     429,000.- บาท 
         จาก  [  /   ]   เงินงบประมาณ               [      ]   เงินนอกงบประมาณ     [     ]   เงนิสะสม 
                  [      ]   เงินชวยเหลือ                  [      ]    เงินอุดหนุน                  [     ]   เงินอื่น ๆ.................. 
5.      ตองการใชพัสดุท่ีจะซื้อ/จาง  ภายใน   (นับแตวันท่ีเสนอรายงานนี)้ 
                  [  /   ]   .......30...... วัน             [      ]   …………… เดือน        [     ]   ....................  ป 

/ ขอเสนอ..... 
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   6.     ขอเสนอเพื่อพิจารณา 

6.1 ใหความเห็นชอบตามนัยขอ  20 วรรคสอง 
6.2 ใหทํา       (      )    ใบสั่งซื้อ           (     )    บันทึกตกลงซือ้ 
                        (      )     ใบสัง่จาง         (      )    บันทึกตกลงจาง     ตามนัยขอ   55 
                                                              (     )    ตรวจรับพสัดุ         (     )   ตรวจการจาง 

6.3 แตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการจางในครั้งนี ้
      1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  บานหวยหวา   หมูที่   1   ตําบลหวยบง   
อําเภอเมือง   จงัหวัดชยัภูมิ ราคากลางกําหนดไว  39,200.-บาท   (สามหมื่นเกาพันสองรอยบาทถวน)   ประกอบดวย 
 คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
1.   นางรุงนภา   ศรีจําปา  ตําแหนง   เจาพนักงานการเงินและบัญช ี       ประธานกรรมการ 
2.   นางจารุณี    บํารุงชาติ  ตําแหนง    เจาหนาที่จดัเก็บรายได        กรรมการ 
3.   นายสมชาย   ปญญากลา ตําแหนง    เจาหนาที่บันทกึขอมูล   กรรมการ  
4.   นายนนัธชัย   ตอสกุล   ตําแหนง    ประชาคมหมูบาน  ม. 1   กรรมการ 
5.   นางวงษมา   ตะพันธ  ตําแหนง    ประชาคมหมูบาน  ม. 1  กรรมการ 

คณะกรรมการตรวจการจาง 
1.   นายนพพร     ทิศเหนือ ตําแหนง   หัวหนาสวนโยธา    ประธานกรรมการ 
2.   นางสาวเพชรมณี    นารีรักษ   ตําแหนง   เจาหนาที่วเิคราะหนโยบายและแผน กรรมการ 
3.   นางสาวเพลินพิศ   หินคลาย ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน       กรรมการ 
4.   นายเหมา     แกวมะลัย ตําแหนง   ประชาคมหมูบาน  ม.1        กรรมการ 
5.   นายวิทยา   รักษมณ ี  ตําแหนง   ประชาคมหมูบาน   ม.1         กรรมการ 
         ชางควบคุมงาน 
1.  นายครรชิต     มิตรสันเทียะ นายชางโยธา  ชางผูควบคุมงาน 
 2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  บานหวยบงเหนือ   หมูที่   2   ตําบลหวยบง   
อําเภอเมือง   จงัหวัดชยัภูมิ ราคากลางกําหนดไว  35,900.-บาท   (สามหมื่นหาพันเการอยบาทถวน)   ประกอบดวย 
 คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
1.   นางรุงนภา   ศรีจําปา  ตําแหนง   เจาพนักงานการเงินและบัญช ี       ประธานกรรมการ 
2.   นางจารุณี    บํารุงชาติ  ตําแหนง    เจาหนาที่จดัเก็บรายได        กรรมการ 
3.   นายสมชาย   ปญญากลา ตําแหนง    เจาหนาที่บันทกึขอมูล   กรรมการ  
4.   นายสุนทร    แฟงชัยภูม ิ ตําแหนง    ประชาคมหมูบาน  ม. 2   กรรมการ 
5.   นายจิระชยั   พิมาลัย  ตําแหนง    ประชาคมหมูบาน  ม. 2  กรรมการ 
 
 
 
 
 

/ คณะ............ 
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คณะกรรมการตรวจการจาง 

1.   นายนพพร     ทิศเหนือ ตําแหนง   หัวหนาสวนโยธา    ประธานกรรมการ 
2.   นางสาวเพชรมณี    นารีรักษ   ตําแหนง   เจาหนาที่วเิคราะหนโยบายและแผน กรรมการ 
3.   นางสาวเพลินพิศ   หินคลาย ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน       กรรมการ 
4.   นายอนภุาพ   พาเกต ุ  ตําแหนง   ประชาคมหมูบาน  ม.2         กรรมการ 
5.   นายสัมฤทธิ์    นารีรักษ ตําแหนง   ประชาคมหมูบาน   ม.2         กรรมการ 
         ชางควบคุมงาน 
1.  นายครรชิต     มิตรสันเทียะ นายชางโยธา  ชางผูควบคุมงาน 
 3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  บานหนิกอง   หมูที่   6   ตําบลหวยบง   อําเภอ
เมือง   จังหวัดชัยภูมิ ราคากลางกําหนดไว  42,000.-บาท   (ส่ีหมื่นสองพันบาทถวน)   ประกอบดวย 
 คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
1.   นางรุงนภา   ศรีจําปา  ตําแหนง   เจาพนักงานการเงินและบัญช ี       ประธานกรรมการ 
2.   นางจารุณี    บํารุงชาติ  ตําแหนง    เจาหนาที่จดัเก็บรายได        กรรมการ 
3.   นายสมชาย   ปญญากลา ตําแหนง    เจาหนาที่บันทกึขอมูล   กรรมการ  
4.   นายชัยทอง    มูลมาตย ตําแหนง    ประชาคมหมูบาน  ม. 6   กรรมการ 
5.   นายเดชอดุม    ฉลองชัย ตําแหนง    ประชาคมหมูบาน  ม. 6  กรรมการ 

คณะกรรมการตรวจการจาง 
1.   นายนพพร     ทิศเหนือ ตําแหนง   หัวหนาสวนโยธา    ประธานกรรมการ 
2.   นางสาวเพชรมณี    นารีรักษ   ตําแหนง   เจาหนาที่วเิคราะหนโยบายและแผน กรรมการ 
3.   นางสาวเพลินพิศ   หินคลาย ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน       กรรมการ 
4.   นายอุบล    พลเอน  ตําแหนง    ประชาคมหมูบาน  ม. 6   กรรมการ 
5.   นางทองพนู    ทองจํารูญ ตําแหนง    ประชาคมหมูบาน  ม. 6  กรรมการ 
         ชางควบคุมงาน 
1.  นายครรชิต     มิตรสันเทียะ นายชางโยธา  ชางผูควบคุมงาน 
 4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  บานหนองหิน   หมูที่   7   ตําบลหวยบง   อําเภอ
เมือง   จังหวัดชัยภูมิ ราคากลางกําหนดไว  96,700.-บาท   (เกาหมืน่หกพันเจ็ดรอยบาทถวน)   ประกอบดวย 
 คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
1.   นางรุงนภา   ศรีจําปา  ตําแหนง   เจาพนักงานการเงินและบัญช ี       ประธานกรรมการ 
2.   นางจารุณี    บํารุงชาติ  ตําแหนง    เจาหนาที่จดัเก็บรายได        กรรมการ 
3.   นายสมชาย   ปญญากลา ตําแหนง    เจาหนาที่บันทกึขอมูล   กรรมการ  
4.   นายมาลัย   เทียมชัยภูม ิ ตําแหนง    ประชาคมหมูบาน  ม. 7   กรรมการ 
5.   นายสํารอง   ดวงจนิดา ตําแหนง    ประชาคมหมูบาน  ม. 7  กรรมการ 

คณะกรรมการตรวจการจาง 
1.   นายนพพร     ทิศเหนือ ตําแหนง   หัวหนาสวนโยธา    ประธานกรรมการ 
2.   นางสาวเพชรมณี    นารีรักษ   ตําแหนง   เจาหนาที่วเิคราะหนโยบายและแผน กรรมการ 

/ นางสาว......... 
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3.   นางสาวเพลินพิศ   หินคลาย ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน       กรรมการ 
4.   นายโสวัต     พรประภา ตําแหนง   ประชาคมหมูบาน  ม.7        กรรมการ 
5.   นายวันดี    ไกรวิเศษ  ตําแหนง   ประชาคมหมูบาน   ม.7         กรรมการ 
         ชางควบคุมงาน 
1.  นายครรชิต     มิตรสันเทียะ นายชางโยธา  ชางผูควบคุมงาน 
 5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  บานนอย   หมูที่   10   ตําบลหวยบง   อําเภอเมือง 
จังหวดัชัยภูมิ ราคากลางกําหนดไว  69,700.-บาท   (หกหม่ืนเกาพันเจด็รอยบาทถวน)   ประกอบดวย 
 คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
1.   นางรุงนภา   ศรีจําปา  ตําแหนง   เจาพนักงานการเงินและบัญช ี       ประธานกรรมการ 
2.   นางจารุณี    บํารุงชาติ  ตําแหนง    เจาหนาที่จดัเก็บรายได        กรรมการ 
3.   นายสมชาย   ปญญากลา ตําแหนง    เจาหนาที่บันทกึขอมูล   กรรมการ  
4.   นายธนพนธ   คุณพรม  ตําแหนง    ประชาคมหมูบาน  ม. 10   กรรมการ 
5.   นายสมจิต   ใจกระเสริม ตําแหนง    ประชาคมหมูบาน  ม. 10   กรรมการ 

คณะกรรมการตรวจการจาง 
1.   นายนพพร     ทิศเหนือ ตําแหนง   หัวหนาสวนโยธา    ประธานกรรมการ 
2.   นางสาวเพชรมณี    นารีรักษ   ตําแหนง   เจาหนาที่วเิคราะหนโยบายและแผน กรรมการ 
3.   นางสาวเพลินพิศ   หินคลาย ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน       กรรมการ 
4.   นายเว     กองจันทร  ตําแหนง   ประชาคมหมูบาน  ม.10       กรรมการ 
5.   นายศิลา    ยั่งยืน   ตําแหนง   ประชาคมหมูบาน   ม.10        กรรมการ 
         ชางควบคุมงาน 
1.  นายครรชิต     มิตรสันเทียะ นายชางโยธา  ชางผูควบคุมงาน 
 6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  บานหนองไมงาม  หมูที่  11  ตําบลหวยบง           
อําเภอเมือง   จงัหวัดชยัภูมิ ราคากลางกําหนดไว  145,500.-บาท    (หนึง่แสนสี่หมื่นหาพันหารอยบาทถวน)   
ประกอบดวย 
 คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
1.   นางรุงนภา   ศรีจําปา  ตําแหนง   เจาพนักงานการเงินและบัญช ี       ประธานกรรมการ 
2.   นางจารุณี    บํารุงชาติ  ตําแหนง    เจาหนาที่จดัเก็บรายได        กรรมการ 
3.   นายสมชาย   ปญญากลา ตําแหนง    เจาหนาที่บันทกึขอมูล   กรรมการ  
4.   นายจอม   จงจิตต  ตําแหนง    ประชาคมหมูบาน  ม. 11   กรรมการ 
5.   นายทองสขุ    สวรรคโลค ตําแหนง    ประชาคมหมูบาน  ม. 11   กรรมการ 
              คณะกรรมการตรวจการจาง 
1.   นายนพพร     ทิศเหนือ ตําแหนง   หัวหนาสวนโยธา    ประธานกรรมการ 
2.   นางสาวเพชรมณี    นารีรักษ   ตําแหนง   เจาหนาที่วเิคราะหนโยบายและแผน กรรมการ 
3.   นางสาวเพลินพิศ   หินคลาย ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน       กรรมการ 
 

/ นาย...... 
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4.   นายอดุลย    เปาชัยภูม ิ ตําแหนง   ประชาคมหมูบาน  ม.11       กรรมการ 
5.   นายอินปน    จี้เพชร  ตําแหนง   ประชาคมหมูบาน   ม.11        กรรมการ 
         ชางควบคุมงาน 
1.  นายครรชิต     มิตรสันเทียะ นายชางโยธา  ชางผูควบคุมงาน 
7.  ขอเสนออื่น ๆ ……………………………………………………………………………………......................... 
..................................................................................................................................................................................... 

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
                                                       (ลงชื่อ) ................................................เจาหนาทีพ่ัสดุผูรายงาน 

                                                                               (นางประภัสสร   หวยชัยภูมิ)  

- ตรวจความถูกตอง 

 
                                 (ลงชื่อ)……………………….หัวหนาเจาหนาทีพ่ัสดุ 
      (นางสุนทรี   ศรีวงษชัย)                                             
                      หวัหนาสวนการคลัง 
                                                   20 / ม.ค. / 52 

- เห็นควรอนุมตัิ  
 
                     (ลงชื่อ)………………………….           
                                             (นางเพ็ญศรี     รติเมธากุล)         
                                    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยบง      
                                                        20 / ม.ค. / 52 
                                                          อนุมัต ิ

       
        
                                      (นายบุญถ่ิน   ศรีวงษชัย)         

              นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
                                                                                               20 / ม.ค. / 52 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกของเจาหนาที่ปดประกาศสอบราคา 

 
เขียนที่  องคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

 
วันที่    20    มกราคม  พ.ศ. 2552 

 
วันนี้เวลา  ..10.00  น. ขาพเจา นางประภัสสร  หวยชัยภมูิ  ตําแหนง   เจาหนาที่พัสดุ  ไดนําประกาศ

สอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน      จํานวน  6  โครงการ   ลงวันที่  
20  มกราคม  พ.ศ.2552   ขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง ปดไว  ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
หวยบง   ตอหนาพยาน  2  คน แลว   

 
จึงไดบันทกึและลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 

 
 

(ลงชื่อ)………………………..….ผูปดประกาศ 
                       (นางประภัสสร   หวยชัยภูม)ิ 
 

(ลงชื่อ) ……………….……….…พยาน 
                         (นางรุงนภา     ศรีจําปา) 
 

(ลงชื่อ) ……………………………พยาน 
                          (นางสาวเพชรมณี   นารีรักษ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     บันทึกขอความ 
สวนราชการ ............องคการบริหารสวนตําบลหวยบง.......................................................................................... 
ท่ี ……………………-…………………………วันท่ี ......15   พฤษภาคม      2551……………........….…. 
เร่ือง… ขออนุมัติดําเนินการประกาศสอบราคาจางเหมา โครงการกอสรางถนนลูกรังจากบานนอย – หนองกกจิก   
  หมูที่  10 

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

 เร่ืองเดิม 

         ดวยองคการบริหารสวนตําบลหวยบง   ไดตั้งขอบญัญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
พ.ศ. 2551    หมวดคาครุภณัฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภท งานรางระบายน้ําคอนกรตีเสริมเหล็ก   จํานวนเงิน  
158,000.-บาท  งบประมาณ   158,000.-บาท   เบิกจายแลว     -      บาท     คงเหลือ    158,000.-บาท   ดัง
รายละเอียดตอไปนี้   
         1.  โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรตีเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานหวยบงใต  หมูที่ 3    
ตําบลหวยบง  อําเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชยัภูมิ   ราคากลางกําหนดไว    158,000.-บาท   รายละเอียดดังนี ้
  -  ขนาดรางระบายน้ํา   กวาง  0.30  เมตร  ยาว  158.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.40  เมตร    
        พรอมวางเหล็กตะแกรงฝาเปด – ปดรางระบายน้ํา   จํานวน   33  แผน ๆ ละ  1.00  เมตร 
        (รายละเอยีดตามแบบของ  อบต.หวยบง  เลขที่  ร.01/2550) และติดตั้งปายประชาสัมพันธ 
        จํานวน  1   ปาย   (ตามแบบ  อบต.หวยบง  กําหนด)  
รายละเอียดตามแบบ  สรุปการประมาณราคากอสราง  แบบ ปร.5     จํานวน  1  แผน 
 รายละเอียดตามแบบ  ประมาณการ      แบบ ปร.4              จํานวน  2  แผน 
 ขอเท็จจริง 
  เพื่อระบายน้ําจากครัวเรือนไดไหลอยางสะดวกภายในหมูบานในตําบลหวยบง  จึง เห็นควร
สอบราคาจางเหมากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  บานหวยบงใต  หมูที ่ 3    โดยวิธี
สอบราคา   ภายในวงเงิน  158,000.-บาท(หนึ่งแสนหาหมืน่แปดพันบาทถวน) 

ขอระเบียบ  กฎหมาย  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล  2538 และ
แกไขเพิม่เติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2544 ขอ  14  การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา  ไดแกการซื้อหรือการจาง
คร้ังหนึ่ง ซ่ึงมีราคาเกิน  100,000 บาท แตไมเกิน  2,000,000   บาท   และไดมหีนังสือส่ังการ หนังสือกรมการ
ปกครองดวนมาก   ที่ มท  0318/ว659    ลงวันที่  28  มีนาคม  2543    เร่ืองระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
การพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2  ) พ.ศ.    2543  ใหประธานกรรมการบริหารฯแตงตั้งผูแทน
ชุมชน หรือประชาคมที่มีความรูหรือประสบการณเกีย่วกับงานที่จะซื้อหรือจางครั้งนั้นและมไิดเปนสมาชิกสภา
อบต.  ตามขอเสนอของชุมชนหรือประชาคมในเขตพื้นที่ที่ดําเนินการ เขารวมเปนคณะกรรมการดวยอยางนอย



คณะละ       2 คน และตามมติคณะรัฐมนตรี    เร่ือง   แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง     เมื่อวันที่    28    
ธันวาคม    2536   และวนัที่  28    มิถุนายน  2537   
             
 ขอพิจารณาและขอเสนอแนะ          

เห็นควรแตงตัง้บุคคลรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในโครงการสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)   ขนาด   
1  ตัน    ขับเคลื่อน 2  ลอ  จํานวน  1  คนั    ตําบลกุดตุม      อําเภอเมือง    จังหวดัชัยภูมิ    ดังตอไปนี ้
 
  1. เจาหนาท่ีรับซองสอบราคา  

1.1 นางสาวสุทธิยา  หินประกอบ      ตําแหนงเจาพนักงานพัสด ุ         เจาหนาทีต่รวจรับ 
      2.  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา  
       2.1  นายโกศล          วิเซีย            ตําแหนงปลัด อบต.กุดตุม                     ประธานกรรมการ
   2.2  นางลัดดาวัลย    ศิลปดี        ตําแหนงเจาหนาที่วเิคราะหฯ                                 
กรรมการ 
  2.3  นายวิษณุ           งามบานผือ   ตําแหนงนายชางโยธา 3                     กรรมการ 

2.4  นายสมภาร        พิงชัยภมูิ      ตําแหนงตัวแทนชุมชน  หมูที่  1                            กรรมการ   
2.5  นายแดง             วานนท         ตําแหนงตัวแทนชุมชน  หมูที่  1                        กรรมการ 

 3.  คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
3.1นายธรรมรัตน   ชุมหมื่นไวย  ตําแหนงหัวหนาสวนโยธา          ประธานกรรมการ

  
3.2  พ.จ.อ. ทว ี      แตงแดน  ตําแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชน                       กรรมการ

  3.3  นายหัสดนิ เอี่ยมพานิชกุล      ตําแหนงนกัวิชาการศกึษา                         
กรรมการ 

3.4  นายสมสา       อาสาสู  ตําแหนงตวัแทนชุมชน  หมูที่  13                         กรรมการ  
 3.5  นายฉออน      หาญพยคัฆ          ตําแหนงตวัแทนชมุชน   หมูที่ 4                          กรรมการ 

      
         /เจาหนาที่...... 
 
 

- 3 - 
 

    4.  เจาหนาท่ีปดประกาศ/ปลดประกาศ/ผูสงเอกสาร และพยาน 
           4.1  นางมัณฑนา     ฤทธิ์นอก       ตําแหนง เจาพนกังานธุรการ                             ปดประกาศ 
           4.2  นางอรนภา       งามพรม  ตําแหนง เจาหนาที่บันทกึขอมูล         ปลด
ประกาศ 
                     4.3  นายมาโนช         ชาญครไทย    ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ                          สงประกาศ 
                     4.4  นายสามารถ       ลองจํานงค     ตําแหนง พนง.ขับเครื่องจักร              พยาน 



           4.5  นายวรวิทย        ศรีจําปา          ตําแหนง ผูชวยนักสังคมสงเคราะห             พยาน 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาอนุมัตแิตงตั้งผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานแตละขั้นตอน   
ในการสอบราคา  และรายชือ่ผูแทนชุมชนหรือประชาคมในแตละขั้นตอนในโครงการสอบราคาจัดซื้อ
รถบรรทุก (ดีเซล)   ขนาด   1  ตัน    ขับเคลื่อน 2  ลอ  อํานาจการอนุมตัิเปนของนายกองคการบริหารสวนตําบล 

 
       (ลงชื่อ)...............................................เจาหนาที่พัสด ุ
                  (นางสาวสุทธิยา   หินประกอบ) 
              เจาพนกังานพัสด ุ
 

         ...............................................     
            ( นางธิดา    พรไพศาล) 
             หัวหนาสวนการคลงั            

เสนอ    นายกองคการบริหารสวนตําบลกดุตุม 
           -                                                                                         -  อนุมัต ิ                   
                                                                                                                     
         
         (นายโกศล  วิเซีย )                               ด.ต.    

 ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกุดตุม                                          (  อุทัย  แตงแดน ) 
                นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดตุม 

 
 


