
                                                                                      
                          

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง 

เรื่อง  สอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

เอนกประสงค  โครงการกอสรางถนนหินคลุก  และโครงการกอสรางถนนลูกรัง 

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

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง  อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  มีความ

ประสงคสอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางถนน จํานวน 4 โครงการ ดังรายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค  บานโปงแดง หมู ท่ี 1 

จํานวน 2 ชวง ดังนี้ 

ชวงท่ี 1 ขนาดกวาง 10 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต  350 

ตารางเมตร 

ชวงท่ี 2 ขนาดกวาง 12 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต  420 

ตารางเมตร 

ดําเนินการโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมยายเสาไฟฟา จํานวน 2 ตน ไวดานขาง  

กอสรางตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลโปงแดง ราคากลาง  268,700  บาท  (สองแสนหกหมื่น

แปดพันเจ็ดรอยบาทถวน) ระยะเวลากอสราง  20 วัน  

2. โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายจากสะพานเหมือง – อาคารแยกน้ําละลมหมอ 

บานน้ําฉา หมูท่ี 3 ดําเนินการโดยการเกรดเกลี่ยปรับพ้ืนทางเดิมดวยรถเกรดกอนทําการลงหินคลุก ดําเนินการโดย

การลงหินคลุกพรอมบดอัดทับแนน กวาง 3.50 เมตร ยาว 1,025 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณหินคลุก 

358.75 ลูกบาศกเมตร กอสรางตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลโปงแดง ราคากลาง 196,100 บาท 

(หน่ึงแสนเกาหมื่นหกพันหน่ึงรอยบาทถวน) ระยะเวลากอสราง 20 วัน  

3.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยายทวาย บานโกรกกระหาด หมู

ท่ี 4 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 77 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 308 ตารางเมตร 

ดําเนินการโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมลงไหลทางลูกรัง 0 – 0.50 ตามสภาพพ้ืนท่ี  กอสรางตามแบบ

แปลนขององคการบริหารสวนตําบลโปงแดง ราคากลาง 149,700  บาท  (หน่ึงแสนส่ีหมื่นเกาพันเจ็ดรอยบาท

ถวน) ระยะเวลากอสราง  25 วัน 

4. โครงการกอสรางถนนลูกรัง สายทํานบตามี – โรงสูบสะพานขาว บานน้ําฉาสายชล 

หมูท่ี 8 โดยการดําเนินการลงดินลูกรังเสริมทับหนาดินเดิมพรอมบดอัดทับแนน กวาง 3 เมตร ยาว 1,300 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาณดินลูกรัง 780 ลูกบาศกเมตร กอสรางตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบล

โปงแดง  ราคากลาง 124,700  บาท  (หน่ึงแสนสองหมื่นส่ีพันเจ็ดรอยบาทถวน) ระยะเวลากอสราง 20 วัน 
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  ผูมีสิทธิเสนอราคา จะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1.  เปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกาศสอบราคาจางดังกลาว และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อ

เปนผูท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ในขณะท่ียื่นซองสอบ

ราคา หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง 

2.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขั้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู

เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 

  3.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผู เสนอราคารายอ่ืน ๆ ท่ีเขามาเสนอราคาหรือไมเปน

ผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคาจางครั้งนี้ 

4.  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน โครงการท่ี 1 ในวงเงินไมนอยกวา 134,350 บาท      

เปนผลงานท่ีเปนสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น  

หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนท่ี

องคการบริหารสวนตําบลโปงแดงเชื่อถือ 

  5.  กําหนดดูสถานท่ีกอสรางและฟงคําชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 

  ในวันท่ี................................................. ระหวางเวลา  09.30-12.00 น . ณ องคการบริหารสวน

ตําบลโปงแดง อําเภอ ขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา  หากผูท่ีประสงคจะสอบราคาจางเหมาครั้งนี้   ไมมาดู

สถานท่ีกอสรางใหถือวารับรูรับทราบรายละเอียดครบถวนแลว 

  6.  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

  7. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางโดย

วิธีสอบราคาตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

  8. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร  เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกิน

สามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดได 
 

  กําหนดย่ืนซองสอบราคา ต้ังแตวันประกาศสอบราคาเปนตนไป ถึงวันท่ี........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ระหว าง เวลา  08.30 – 16.30 น .   ณ  กองคลัง  องค การบริ หารสวนตําบลโป งแดง  หรื อวั น ท่ี

.........................................  เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางอําเภอขาม

ทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา  กําหนดเปดซองสอบราคา  ในวันท่ี......................................... เวลา 10.00 น. 

เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางอําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 



-3- 

 

  ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคา โครงการท่ี 1 ชุดละ 500 บาท  โครงการท่ี 2 - 4 ราคา

ชุดละ 300 บาท ไดท่ี องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง หมู 1 ตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัด

นครราชสีมา ระหวางวันท่ี...................................................................  ระหวางเวลา  08.30 – 16.30 น.      

ในวันและเวลาราชการ  หรือติดตอสอบถามทางโทรศัพท หมายเลข 0-44433-3455 หรือทางเว็บไซต 

www.gprocurement.go.th, www.Nakhonratchasima.go.th และ www.pong-dang.go.th 

 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี      สิงหาคม พ.ศ.2558 

 

       

     นาวาอากาศเอก 

                (วีรชาติ  ชาญอนุสรสิทธ์ิ) 

                                  นายกองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง 
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เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขท่ี  5/2558 
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  ลงวันท่ี     สิงหาคม  2558 
------------------------------------ 

องค์การบริหาร ส่วนต า บลโป่งแดง อ า เภอขา มทะเลสอ จังหวัดนคร ราชสีมา          
ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล” มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
สายท านบตามี – โรงสูบสะพานขาว บ้านน้ าฉ่าสายชล หมู่ที่ 8 โดยการด าเนินการลงดินลูกรังเสริมทับหน้าดิน
เดิมพร้อมบดอัดทับแน่น กว้าง 3 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาณดินลูกรัง 780 ลูกบาศก์
เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  ราคากลาง 124,700 บาท  (หนึ่งแสนสอง
หม่ืนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 20 วัน 

  

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1  แบบรูปรายการละเอียด 
1.2  แบบใบเสนอราคา 
1.3  แบบสัญญาจ้าง 
1.4  แบบหนังสือค้ าประกัน   

(1)  หลักประกันสัญญา 
1.5  บทนิยาม 

(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.6  แบบบัญชีเอกสาร  
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1  
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2  

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกาศสอบราคาจ้างดังกล่าว และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียน

ชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซอง
สอบราคา หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง 

2.2  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขั้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  2.3  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ๆ ที่ เข้ามาเสนอราคาหรือไม่เป็น
ผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
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2.4  ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างและฟังค าชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 
  ในวันที่................................................. ระหว่างเวลา  09.30-12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา  หากผู้ที่ประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาครั้งนี้   ไม่มาดู
สถานที่ก่อสร้างให้ถือว่ารับรู้รับทราบรายละเอียดครบถ้วนแล้ว 
  2.5  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
โดยวิธีสอบราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่ เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ 
  2.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่
เกินสามหม่ืนบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้ 
 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอก

ซองใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน  คือ 
 

    3.1  ส่วนที่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

    (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด   ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
       (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสื อรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

    (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

    (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้ เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน (1) 
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     (4)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ   

1.6  (1) 
3.2  ส่วนที่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) หนังสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ 
อ านาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

(2) บัญชีรายการก่อสร้าง  (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)  ซ่ึงจะต้องแสดงรายการวัสดุ  
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 

(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 
1.6 (2) 

4. การเสนอราคา 
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเง่ือนไข

ใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจ านวนเงินที่
เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  
แก้ไข  เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2 ผูเ้สนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ในการ
เสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  
และหรือต่อรายการ  ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตร งกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น
ซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30  วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา 
โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้  

 

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  20  วันนับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง   

4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูป และรายละเอียด 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสาร
สอบราคา 
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 4.5 ผู้ เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอร าคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง  
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา
เลขท่ี  5/2558”  ย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ีรับซองสอบราคา ต้ังแต่วันประกาศสอบราคาเป็นต้นไป  ถึงวันท่ี      
................................................. ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งแดง หรือวันท่ี............................................. เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซ้ือจัดจ้างระดับอ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

เม่ือพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย

ว่า  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ตามข้อ 1.5 (1)  ณ  วันประกาศสอบราคา
หรือไม่  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา  

 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบ เสนอ
ราคาว่า  มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัด  
เลือก  และ “องค์การบริหารส่วนต าบล” จะพิจารณาลงโทษผู้ เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่ 
คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
ทางราชการและมิได้เป็นผู้ ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้ เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้ เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  ภายใน 3 วัน  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้  ถือ
เป็นที่สุด 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธ์ิได้รั บ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างอ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัด
นครราชสีมา  ในวันท่ี...................................................... ต้ังแต่เวลา 10.00  น. เป็นต้นไป  
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5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1  ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ “องค์การบริหารส่วนต าบล” จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 

                5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4  แล้วคณะกรรมการฯ จะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือที่ผิดแผกไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ 
“องค์การบริหารส่วนต าบล”  เท่านั้น 

     5.3 “องค์การบริหารส่วนต าบล” สงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
   (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ เสนอราคารายนั้นในบัญชีรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของ  “องค์การบริหารส่วนต าบล” 
   (2)   ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
   (3)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
   (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้ เสนอราคามิได้
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 

   5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ 
 “องค์การบริหารส่วนต าบล”  มีสิทธ์ิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง   สภาพ  ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่
เก่ียวข้องกับผู้ เสนอรา คาได้   “อง ค์การบริหา รส่วนต าบล ”  มีสิ ทธิ์ที่จ ะไม่รั บราคาหรือ ไม่ท า สัญญา            
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

   5.5 “องค์การบริหารส่วนต าบล” ทรงไว้ซ่ึงสิทธ์ิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของ  “องค์การบริหารส่วนต าบล” เป็นเด็ดขาด  ผู้ เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมทั้ง “องค์การบริหารส่วนต าบล”  จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและ
ลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ 
ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 
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 ในกรณีที่ผู้ เสนอราคาต่ าสุด  เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  จะให้ผู้ เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็น
ที่รับฟังได้  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  มีสิทธ์ิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้ เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ 4.5  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคา
รายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม  ตามข้อ 1.5  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้ เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ  ตามข้อ 4.5  และ “องค์การบริหารส่วนต าบล”  จะพิจารณาลงโทษ
ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
  ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

6. การท าสัญญาจ้าง 
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ 1.3 กับ “องค์การ

บริหารส่วนต าบล”  ภายใน 7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวน
เท่ากับร้อยละ 5 (ห้า)  ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้ “องค์การบริหารส่วนต าบล”  ยึดถือไว้ในขณะท า
สัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

6.1  เงินสด 
6.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  โดยเป็นเช็คลงวันที่ท่ีท าสัญญา

หรือก่อนหน้านั้น  ไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 
6.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน 

ข้อ  1.4 
6.4 หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน  

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 

6.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย    ภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ

ราคา (ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
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7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวดเดียวของค่าจ้าง  เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างดังกล่าวให้สะอาดเรียบร้อย   
 

8. อัตราค่าปรับ 
                  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 15 จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน  

 

9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
ผู้ชนะการสอบราคาซ่ึงได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน ข้อ1.3  

แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า  1  ปี  
นับถัดจากวันที่ “องค์การบริหารส่วนต าบล” ได้ตรวจรับงานจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม  ภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

10. ขอสงวนสิทธ์ิในการเสนอราคาและอ่ืน  ๆ 
10.1  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 
  10.2  เม่ือ “องค์การบริหารส่วนต าบล”  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้
ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ 
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้ เสนอราคา  ซ่ึงเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
      (1)   แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ       
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
      (2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่ มีสิทธิเช่นเดียวกับ     
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี  ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของ   ลง
เรืออ่ืน  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
      (3)   ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1)  หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
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10.3  ผู้เสนอราคาซ่ึง  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุในข้อ 7 “องค์การบริหารส่วนต าบล” จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) 

 10.4  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  สงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อก าหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  

 

11. มาตรฐานฝีมือช่าง  
เม่ือ “องค์การบริหารส่วนต าบล” ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้ เป็นผู้รับจ้างและได้  

ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคา
จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันของทางราชการ หรือผู้ มีวุฒิบัตรระดับ ปวช . 
ปวส.และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
10 ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย  1  คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้  (ไม่มี) 

 

12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ

ระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
     
   
      
                                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง 
            สิงหาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทนิยาม 
  “ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้า
เสนอราคาเพ่ือรับจ้างในการสอบราคาจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้ มีส่ วนได้เสียไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคาเพ่ือรับจ้างในการสอบ -
ราคาจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในคราวเดียวกัน 
  การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว     
ข้างต้น   ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ              
ผู้บริหาร  หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอ านาจหรือ
สามารถใช้อ านาจในการบริหารจัดการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย  ที่ เสนอ
ราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้ 
  (2)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่
จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  เป็นหุ้นส่วน
ในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  
อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 



  ค าว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  ให้หมายความว่า  ผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าใน
กิจการนั้น  หรือในอัตราอ่ืนตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศก าหนดส าหรับกิจการบาง
ประเภทหรือบางขนาด 
  (3)  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2)  โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ  
กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือ
บริษัทมหาชนจ ากัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใน
การสอบราคาจ้างครั้งนี้  หรือในนัยกลับกัน 
  การด ารงต าแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3)  ให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่งการเป็นหุ้นส่วน  หรือการถือหุ้น
ของบุคคลดังกล่าว 
  ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร      
ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารที่แท้จริง  หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่
แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ ากัด  แล้วแต่กรณีและห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท
จ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่เก่ียวข้อง  ได้เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบ
ราคาจ้างคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้น มีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่
กรณี 
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“ การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า  การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่ง  
หรือหลายรายกระท าการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง  หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ไม่ว่าจะกระท าโดยการสมยอม
กัน  หรือโดยการให้  ขอให้หรือรับว่าจะให้  เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สินหรือประ โยชน์อ่ืนใด  
หรือใช้ก าลังประทุษร้าย  หรือข่มขู่ว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย  หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระท าการใด
โดยทุจริต  ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน  หรือเพ่ือให้ประโยชน์
แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือเพ่ือหลีกเลี่ยง



การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  โดยมิใช่
เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 

1.ชื่อโครงการ โครงการกอสรางถนนลูกรัง สายทํานบตามี – โรงสูบสะพานขาว บานน้ําฉาสายชล หมู 8   

  หนวยงานเจาของโครงการ  องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง กองชาง 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  124,700  บาท 

3. ลักษณะงานโดยสังเขป คือ 

   3.1 งานอาคาร 

   3.2 งานทาง 

   3.3 งานสะพานและทอ 

4. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  24 กรกฎาคม 2558  เปนเงิน 124,700 บาท 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 

    5.1  สรุปผลการประมาณราคาคากอสราง  จํานวน  1  แผน  

    5.2  รายละเอียดประมาณราคา  จํานวน  1 แผน 

    5.3 

    5.4 

6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

    1. นายเจียง  กลั่นกลาง               ผูอํานวยการกองชาง          ประธานกรรมการ 

    2. นายอนุชา  มนตรีบริรักษ          นายชางโยธา                             กรรมการ 

    3. นายทรงศักด์ิ  แสนประเสริฐ      นายชางโยธา                             กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 

1. ชื่อโครงการ โครงการกอสรางขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสะพานลําตะคอง – หลังเทศบาล 

   ตําบลคลองไผ    

   หนวยงานเจาของโครงการ  กองชาง 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  1,773,400  บาท 

3. ลักษณะงานโดยสังเขป เทคอนกรีตเสริมเหล็กขยายผิวจราจรถนน ขนาดผิว กวาง 0.70 – 1.50 เมตร ยาว 

   815 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา 2,270 ตารางเมตร  

4. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  20 มกราคม 2557  เปนเงิน 1,773,400 บาท 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 

    5.1 แบบ ปร.4 

    5.2 

    5.3 

    5.4 

6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

    1. นายธฤต  นิติวัฒนรัชกิจ           ผูอํานวยการกองชาง  ประธานกรรมการ 

    2. นายสมิธ  พรหมมา                ชางเขียนแบบ                     กรรมการ 

    3. นายอลงกรณ  งามพานิชกิจ      นายชางโยธา                      กรรมการ 
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