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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพพระ 
เร่ือง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง 

----------------------------- 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโพพระ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์ 
สอบราคาจ้างก่อสร้าง  โครงการ ก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๖ เมตร ไม่มีทางเท้า
งบประมาณ ๗๒๓,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)  (รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ) 

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาดังกล่าว 
  ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
  ๓. มีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ %  
ของราคากลางโครงการ 

  ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐– ๑๒.๐๐ น. ณ สถานที่
ด าเนินการก่อสร้าง โดยให้มาพร้อมเพรียงกัน ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโพพระ  

  ก าหนดการยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโพพระ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

   ส าหรับในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐  – ๑๖.๓๐ น. ให้ยื่นซองสอบราคา      
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี (ที่ว่าการอ าเภอเมืองเพชรบุรี ชั้น ๒ )  

ก าหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ อ าเภอเมือง 
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี (ที่ว่าการอ าเภอเมืองเพชรบุรี ชั้น ๒)  
 
 

/ผู้สนใจติดต่อ... 
 
 
 
 



 

                                                  - ๒ – 

 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา  ใน ราคาชุดละ ๕๐๐ บาท  โดยซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพพระ ระหว่างวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ หรือสอบถาม
รายละเอียดได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๓๒๔๐-๕๐๒๑  ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บ
ไซด์ www.phopra.go.th ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและ/หรือข้อสงวนสิทธิตามเอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคานี้ 

  ประกาศ ณ วันที่   ๒๓  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

             จรญู  สงัข์ผาด 
 (นายจรูญ  สังข์ผาด)   
                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพพระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                      ปลัด……………………........ 
             หน.ส่วน ….………………….. 
          ทาน/ตรวจ …………………. 
          รา่ง/พิมพ์ ……………………. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.phopra.go.th/


                                                                          ส าเนา 
 

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๐ 
การจ้างท าโครงการก่อสร้าง  

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพพระ ลงวันที่  ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโพพระ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล ” มีความประสงค์
สอบราคาจ้าง จ านวน ๒ โครงการ ดังนี้ 
  ๑. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ ๗ ต าบลโพพระ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  

ราคากลางตั้งไว้  ๗๒๓,๐๐๐  บาท  (เจ็ดแสนสองหม่ืนสามพันบาทถ้วน)  (รายละเอียด
โครงการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

  ๑.  เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา 
๑.๑ แบบรูปและรายละเอียด 
๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง 
๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน  (หลักประกันสัญญา) 
๑.๕ ………………………………………………… 

  ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
   ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้ง
เวียนชื่อผู้ทิ้งงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือห้ามติดต่อห้ามเข้าเสนอราคากับ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
   ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
   ๒.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน
กับงานท่ีสอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕% ของราคากลางแต่ละโครงการ และเป็นผลงานกับคู่สัญญา
โดยตรงกับราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น  ซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 
  ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้  
     ๓.๑ ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม
(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 
 
 

/ ในกรณีบุคคล... 
 
 
 



 
 

-๒- 

   ในกรณีบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน และ
ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
    ๓.๒ หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา 
มอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน        
   ๓.๓ ส าเนาหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการ
ก าหนดผลงานตามข้อ ๒.๓) 
    ๓.๔ บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานซึ่งจะต้องเป็นรายการวัสดุอุปกรณ์
ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
   ๓.๕ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา 

๔. การยื่นซองสอบราคา 
   ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่
เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
   ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วนใน
การเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและ/หรือราคาต่อหน่วย และ/
หรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ รวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและ
ตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ภาษีอากรอ่ืน ๆ ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 
    ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสาร
สอบราคานี้  นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในก าหนดยื่นราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอน
การเสนอราคามิได ้
   ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ตามรายละเอียด
แนบท้ายเอกสารสอบราคานี้  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารสวน
ต าบลให้เริ่มท างาน 
   ๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ   
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
 
 
 

/๔.๕ เสนอราคา... 
 
 
 



 
 

-๓- 

   ๔.๕ เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยก่อนยื่นต่อหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น จ่าหน้าซองถึง ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุหน้าซองว่า “ใบเสนอ ราคาตาม
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๐” และช่ือโครงการที่ย่ืนซองสอบราคา โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคานี้  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดย
เด็ดขาด เงื่อนไขซองเสนอราคาท่ียื่นต่อทางราชการและลงทะเบียนรับซองแล้วจะถอนคืนมิได้ และคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคา จะเปิดซองสอบราคา ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคานี้ 
  ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา   
    ๕.๑ ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องพิจารณาตัดสินเป็นรายโครงการ 
    ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับ
พิจารณาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลเท่านั้น 
   ๕.๓ องค์การบริหารส่วนต าบล สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณี ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือ 
ในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาหรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
    (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคา 
ที่เป็นสาระส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
    (๔) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
   ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได ้ องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาถ้าหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือ  
ไม่ถูกต้อง 
   ๕.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
 
 

/หรืออาจยกเลิก...  
 
 
 



 
 

-๔- 

หรืออาจยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได้ 
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมี
เหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
   ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้
ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาทางผู้เสนอราคารายนั้น 
  ๖.การท าสัญญาจ้าง 
   ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ ร้อย
ละห้า (๕%) ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะ ท าสัญญา โดยให้หลักประกันอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
   ๖.๑ เงินสด  
   ๖.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล โดยเป็นเช็ควันที่ที่ท าสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้น ๓ วันท าการ ของทางราชการ 
    ๖.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ 
    ๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย  
    ๖.๕ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ ธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคาร
ตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด(การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินเกิน ๑๐  
ล้านบาท) 
   หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕  วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
  ๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น ……-…………งวด   ดังนี้ 
   งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ….......…. -….........................…....…ของค่าจ้าง เมื่อผู้
รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน…………. ………………….....................……..- ……………………………ให้แล้วเสร็จภายใน ………….วัน 
 
 

/ งวดที่ ๒... 
 
 
 



 
 
 

-๕- 
 

    งวดที่  ๒  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ…............-..……….............................ของค่าจ้างเมื่อผู้รับ
จ้าง ได้ปฏิบัติงาน…………. ……………………………………......-..........……………………ให้แล้วเสร็จภายใน ………….วัน 

งวดที่ ๓ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ…..........…-…..........................................ของค่าจ้าง    
เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน…………. ………………………..................-.....…………………………....ให้แล้วเสร็จภายใน ………….วัน
            
   งวดที่ ๔  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ…........-........………...........................…ของค่าจ้างเมื่อผู้รับ
จ้าง ได้ปฏิบัติงาน…………. ………………………………........-...............………………………ให้แล้วเสร็จภายใน ………….วัน 
   งวดสุดท้าย  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้ว
เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
  ๘. อัตราค่าปรับ 
   ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
  ๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
   ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓  
แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานเกิดขึ้นตาม ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องรับการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้ได้ดีดังเดิมภายใน .......๑๕......วัน นับถัดจากวัน                 
ที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
  ๑.๐ . ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคา 
    ๑๐.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบล  
โพพระ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลโพพระ             
มีรายได้เพียงพอต่อการด าเนินการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวข้างต้นนั้น 
   ๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้ผู้รับจ้างและ 
ได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามา 
จากต่างประเทศและของนั้น  ต้องน าเข้าโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้ 
    (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน ๗ วัน นับถัดวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นในบรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
    (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
ให้บรรทุกสิ่งของ นั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกลงเรืออ่ืนหรือเป็นของที่
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

/(๓) ในกรณีที่ไม.่.. 
 



 
 

 
-๖- 

 

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า 
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
   ๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ ๖  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย 
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   ๑๐.๔  องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนด 
ในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  ๑๑ . มาตรฐานงานฝีมือ 
   เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบล ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้ผู้รับจ้างและได้ตกลง จ้าง
ก่อสร้างประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมแีละใช้ผู้ผ่าน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือระดับ ปวช . ปวส. และ ปวท . หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก .พ. รับรองให้เข้ารับ
ราชการได้ในอัตราต่ ากว่าร้อยละ ๑๐  ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างอย่างน้อย ๑  คน ในแต่ละสาขาช่าง  
ดังต่อไปนี้ 
   ๑๑.๑……………ช่างก่อสร้าง…………...…………………………………………. 
   ๑๑.๒………………………………………………………………………………… 
   ๑๑.๓………………………………………………………………………………… 
   ๑๒. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง  ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายระเบียบ ได้ก าหนด       
ไว้โดยเคร่งครัด 
 
 
 
             องค์การบริหารสว่นต าบลโพพระ  
 
             วันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
              
         

 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคา เลขท่ี ๑/๒๕๖๐                                         

โครงการก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพพระ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

โครง 
การที ่

ชื่อโครงการ ราคากลาง 
(บาท) 

ก าหนดดูสถานที่
ก่อสร้าง 

ก าหนดวันยื่นซองสอบ
ราคา 

ก าหนดวันเวลาเปิดซอง
สอบราคา 

ระยะเวลา
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ก าหนด 
ยืนราคา 

ไม่น้อยกว่า 
๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ ก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ ๗ ต าบลโพพระ     
ขนาดกว้าง  ๗  เมตร  ยาว  ๖ เมตร  ไม่มีทางเท้า   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๒๓,๐๐๐.- วันท่ี ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ สถานท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 
 
 
 
 

ตั้งแต่วันท่ี ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๐ 
– ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๐ เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และ   
ณ อบต. โพพระ และในวันท่ี 
๗ ก.ค. ๒๕๖๐ เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.      
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซื้อการจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลระดับ
อ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอเมือง
เพชรบุร ีช้ัน ๒) 

ในวันท่ี  ๑๓ ก.ค. ๒๕ ๖๐  
เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป    
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
การจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ที่ว่าการ
อ าเภอเมืองเพชรบุรี ช้ัน ๒ 
 
 
 

๖๐  วัน 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ วัน 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  

 1.ในการประกาศสอบราคาจ้างครั้งน้ี  หาก อบต.โพพระ ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างหรือได้รับการอนุมัติงบประมาณไม่เพียงพอหรือมีเหตุท าให้ไม่สามารถก่อสร้างตามโครงการได้ อบต.โพพระ 
อาจพิจารณายกเลิกการสอบราคาในครั้งนี้ โดยไม่จัดจ้างเลยก็ได้และให้ถือว่าการตัดสินของ อบต.โพพระ เป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น 

 2.ราคากลางของงานก่อสร้างที่ได้ประมาณราคากลางไว้หากปรากฏว่าการเสนอราคาก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้  ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพัน     
ให้ต้องปฏิบัติตามราคากลางนั้นและผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและค านวณราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในระยะหลังไม่ได ้

 


