
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ สํานักปลดัองค์การบรหิารสว่นตาํบลตะคร้ําเอน 
ที่  กจ 71301 /                           วันที ่ 16  เดือน  ตลุาคม  พ.ศ. 2558 
เรื่อง  รายงานขอจา้งโดยวธิ ี สอบราคา 
 

เรียน  นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลตะคร้ําเอน 
 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน  อําเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  จะจัดจา้ง  ดังนี้ 
1.  พัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้างมีรายละเอียดโดยสรุป  ดังนี้  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 

ประเภทบาดาลขนาดใหญ่ บ้านตะคร้ําเอน  หมู่ที่ 6 ต.ตะคร้ําเอน  ตามแบบมาตรฐานการประปานครหลวง  
งบประมาณ  1,956,200.-บาท   ตามบัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2559   
 2. เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อ/จ้าง ครั้งนี้   เพื่อก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บา้น  หมูท่ี่ 6   
ต.ตะคร้าํเอน  
 3.   ราคามาตรฐาน คือ         -            บาท    
                ราคากลาง  คอื       1,956,200.-   บาท        

      ราคาที่เคยซื้อ  หรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา  2  ปีงบประมาณ  คือ    -     บาท 
 

 4.  วงเงินต้ังไว้เพื่อซื้อ / จ้าง  ครั้งนี้  จํานวน      1,956,200.-  บาท 
  จาก  เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  เงินสะสม 
    เงินช่วยเหลือ  เงินอุดหนุน   เงินอื่น ๆ 
 

5. ต้องการใช้พัสดุที่จะซื้อ / จ้าง  ภายใน  ( นบัแต่วันที่เสนอรายงานนี้ ) 
     120    วัน             เดือน              ปี 

6.  คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ / จา้ง  ครั้งนี้  มีดังนี้ 
เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา 

    1.  นางวรัทยา   กล่ํากลาง           ตําแหน่ง    นักวิชาการคลัง         เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา 
คณะกรรมการเปดิซองสอบราคา 

 1. นางณภัทร  โพธิพิพิธ                ตําแหน่ง     หัวหน้าสํานักปลัด                  ประธานกรรมการ                  
  2. นางสาวภูษณิศา  เชื้อบุญ           ตําแหน่ง     เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป              กรรมการ 
 3. นายปองศักด์ิ  ซุ่นใช้                 ตําแหน่ง     เจ้าหนา้ที่ป้องกันและฯ                  กรรมการ 
 4. นางพรรณนา  สาธิตภาณุวัฒน์     ตําแหน่ง     ตัวแทนชุมชน                             กรรมการ 
 5. นายสุทิน  สอนโยธา      ตําแหน่ง     ตัวแทนชุมชน                             กรรมการ 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 1. ว่าที่ ร.ต.จตุพร  ศรีสมบูรณ์        ตําแหน่ง     ปลัดองค์การบริหารสว่นตําบลฯ   ประธานกรรมการ 
 2. นายปณช  จันทรวัฒน์              ตําแหน่ง     นักบริหารงานช่าง                        กรรมการ 
 3. นายศักดา  หอมหวล    ตําแหน่ง     นักวิชาการสุขาภิบาล  กรรมการ 
 4. นายประพล  สุวรรณประเสริฐ     ตําแหน่ง      ตัวแทนชุมชน                             กรรมการ 
 5. นางศรีนวล  สุขพันธ์ุ                ตําแหน่ง     ตัวแทนชุมชน                              กรรมการ 
 ผู้ควบคุมงานจ้าง 
   1. นายวันชัย  บุญงาม                 ตําแหน่ง     นายช่างโยธา                           ผู้ควบคุมงาน 
 
 
  



 

7.  ข้อเสนออื่น ๆ อบต.จะดําเนิน " การจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือได้ ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผล
บังคับใช้ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งใบอนุมัติเงินประจํางวดแล้วเท่านั้น สําหรับกรณีที่ไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้ " 

 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ หากเห็นชอบด้วยโปรดลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เสนอมาด้วยแล้ว 
    

 
       (  นางวรัทยา   กล่ํากลาง  ) 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลฯ        เจ้าพนักงานพัสดุ 
เห็นควรพิจารณาอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง       ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหนา้ที่พัสดุ 
เพื่อโปรดอนุมัติ     
  

 
 
           ( นางสาวนงนุช  มณีกาญจน์  ) 

              ผู้อํานวยการกองคลัง 
 
ว่าที่ ร.ต.            

 (  จตุพร  ศรสีมบูรณ์  )    
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน                  
          พิจารณาแล้ว     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ 
    
   

 
          (  นายสํารวย  อินทร์นะนสิา  ) 

                นายกองค์การบริหารสว่นตําบลตะคร้ําเอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

คําสั่งองคก์ารบรหิารส่วนตําบลตะคร้าํเอน 
ที่    412 / 2558 

เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการกําหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปา ประเภทบาดาลขนาดใหญ่    
หมูท่ี่  6  บ้านตะคร้ําเอน  ต.ตะคร้าํเอน  อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบรุ ี

…………………………………… 
 

  ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน จะดําเนินการสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสรา้ง
ระบบประปาหมูบ่า้น ประเภทบาดาลขนาดใหญ่ บา้นตะคร้าํเอน  หมู่ที่ 6 ต.ตะคร้าํเอน  ตามแบบมาตรฐาน
การประปานครหลวง  งบประมาณ  1,956,200.-บาท     
   
  ฉะนั้น  เพื่อให้การดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอํานาจตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 27  ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555  เรื่อง หลักเกณฑ์การคํานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โดยกําหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคํานวณราคา
กลางงานก่อสร้าง ข้อ 13 กําหนดให้มีคณะกรรมการกําหนดราคากลาง เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการคํานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางก่อสร้าง จึงแต่งต้ังบุคคลดังต่อไปนี้ เป็น
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ดังนี้ 
 

 คณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
1. ว่าที่ ร.ต. จตุพร  ศรีสมบูรณ์   ตําแหน่ง    ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลฯ                ประธานกรรมการ 
2. นายสาธิต  ตุมรสุนทร          ตําแหน่ง     ผู้อํานวยการกองช่าง                                       กรรมการ 
3. นางภัชชาภร  จันทร์สุข        ตําแหน่ง     เจ้าพนักงานธุรการ                                         กรรมการ 
 
                     ทั้งนี้ ให้ผูท้ี่ได้รบัการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่กําหนดราคากลาง และระบุราคากลางของงานดังกล่าว 
ไว้ในเอกสารโครงการด้วย 
   
  สั่ง  ณ  วันที่   16   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  2558 
 

 
    (ลงชื่อ) 
     ( นายสาํรวย  อินทร์นะนสิา ) 
       นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลตะคร้ําเอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คําสั่งองคก์ารบรหิารส่วนตําบลตะคร้าํเอน 
ที่   413 / 2558 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการจดัจ้าง 
..................................................... 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอนจะดําเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่า้น 
ประเภทบาดาลขนาดใหญ่ บา้นตะคร้าํเอน หมูท่ี่ 6 ต.ตะคร้าํเอน  ตามแบบมาตรฐานการประปานครหลวง  
งบประมาณ 1,956,200.-บาท  โดยวิธี  สอบราคาจา้ง 
 
 เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2535 ข้อ 27 , 28 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดหา
พัสดุ  ดังนี้ 

เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา 
   1. นางวรัทยา   กล่ํากลาง             ตําแหน่ง   นักวิชาการคลัง         เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา 

คณะกรรมการเปดิซองสอบราคา 
 1. นางสาวจรรยา  ประดับแก้ว        ตําแหน่ง    นักวิชาการประชามสัมพันธ์       ประธานกรรมการ                   
  2. นางสาวภูษณิศา  เชื้อบุญ           ตําแหน่ง     เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป              กรรมการ 
 3. นายอาทิตย์  ปานมา                 ตําแหน่ง    เจ้าพนักงานป้องกันและฯ               กรรมการ 
 4. นายสมชาย  แซ่ตัน      ตําแหน่ง    ตัวแทนชุมชน                             กรรมการ 
 5. นางทวี  หาญกล้า       ตําแหน่ง    ตัวแทนชุมชน                             กรรมการ 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 1. ว่าที่ ร.ต.จตุพร  ศรีสมบูรณ์         ตําแหน่ง    ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลฯ   ประธานกรรมการ 
 2. นายปณช  จันทรวัฒน์               ตําแหน่ง    นักบรหิารงานช่าง                        กรรมการ 
 3. นายศักดา  หอมหวล     ตําแหน่ง    นักวิชาการสุขาภิบาล  กรรมการ 
 4. นายอุทัย  เรืองจินดา     ตําแหน่ง     ตัวแทนชุมชน                             กรรมการ 
 5. นายโสภณ  มีศิล                      ตําแหน่ง    ตัวแทนชุมชน                              กรรมการ 
 ผู้ควบคุมงานจ้าง 
   1. นายวันชัย  บุญงาม                  ตําแหน่ง     นายช่างโยธา                          ผู้ควบคมุงาน 
 

     ทั้งนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่   16   เดือน   ตุลาคม  พ.ศ.  2558 
     

                  (ลงชื่อ) 

                   (  นายสาํรวย  อินทรน์ะนิสา  )  
       นายกองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลตะคร้ําเอน 
 
 
 
 
 



 

     

ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนตําบลตะคร้ําเอน 
เรื่อง     สอบราคาจ้างการจัดทําโครงการกอ่สร้างระบบประปาหมูบ่า้น ประเภทบาดาลขนาดใหญ่   

หมูท่ี่ 6  บา้นตะคร้าํเอน  ตาํบลตะคร้ําเอน  อําเภอท่ามะกา  จังหวดักาญจนบรุ ี
...................................................... 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน ประเภทบาดาลขนาดใหญ่ บ้านตะคร้ําเอน  หมู่ที่ 6 ต.ตะคร้ําเอน ตามแบบมาตรฐานการ
ประปานครหลวง  งบประมาณ 1,956,200.-บาท   
   

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาดังกล่าว 
2. ไม่เป็นที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ย่ืนซองสอบราคา 
3.  มผีลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า  978,100.-บาท 
   

  กําหนดดูสถานที่ ก่อสร้างในวันที่  4  เดือน  พฤศจิกายน  พ .ศ. 2558  ระหว่างเวลา  
10.00 น.  ถึง  12.00 น.  ณ. องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน และกําหนดรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียด
เพิ่มเติม  ในวันที่  4  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ. องค์การบริหาร
ส่วนตําบลตะคร้ําเอน 
 

  กําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่  27  ตุลาคม – 6  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  ระหว่าง
เวลา  08.30  น. ถึง  16.30 น. ณ.ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน และวันที่ 9 พฤศจิกายน  
2558 เวลา  08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล
ระดับอําเภอ (ชั้น 2) และกําหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  10  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  ระหว่าง
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ 
(ชั้น 2)   
   

  ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  3,000.-บาท  ได้ที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลตะคร้ําเอน  ระหว่างวันที่  27  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2558   ถึงวันที่  9  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 
2558   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0 – 3463 – 6828  ต่อ  201   ในวันและเวลาราชการ 
 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  27  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2558 
 
 

(  นายสํารวย  อินทรน์ะนิสา  ) 
                                       นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลตะคร้ําเอน 

 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารสอบราคาจา้ง  เลขที่  2 / 2559 
การจา้งโครงการก่อสรา้งระบบประปาหมูบ่า้น ประเภทบาดาลขนาดใหญ่   

หมูท่ี่ 6  บา้นตะคร้าํเอน  ตาํบลตะคร้ําเอน  อําเภอท่ามะกา  จังหวดักาญจนบรุ ี
ลงวันที่  27  เดือน  ตลุาคม  พ.ศ. 2558 

.................................................... 
      องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“องค์การบริหารส่วนตําบล”มีความ
ประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสรา้งระบบประปาหมูบ่า้น ประเภทบาดาลขนาดใหญ่ บา้นตะคร้าํเอน  
หมูท่ี่ 6 ต.ตะคร้ําเอน ตามแบบมาตรฐานการประปานครหลวง งบประมาณ 1,956,200.-บาท โดยมีข้อเสนอ 
แนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจ้าง 
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา) 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ 

ผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอ
ราคากับองค์การบริหารส่วนตําบล 

2.2 ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน
กับที่งานสอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 978,100.-บาท และเป็นผลงานที่คู่สัญญาโดยส่วนตรงกับราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเชื่อถือ 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้ 
3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่า 

เพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
3.2  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจ

ให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทนสําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง(ในกรณี
ที่มีการกําหนดผลงานตามข้อ 2.3) 

3.3 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองสอบราคา   
3.4  บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์

ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย 
4. การยื่นซองสอบราคา 

                        4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  
จํานวนเงินที่เสนอ จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตก  
เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา  พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
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                4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วนใน
การเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อ
หน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอราคาจะต้อง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ  โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  30 วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายในกําหนด
ยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
         4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ไม่เกิน  120 วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตําบลให้เริ่มทํางาน 
        4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียด  คุณลักษณะ
เฉพาะ ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา 

 4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึงประธาน 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  2 / 
2559 ” โดยย่ืนตรงต่อองค์การบริหารส่วนตําบลตั้งแต่วันที่  27  ตุลาคม – 6  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  
ระหว่างเวลา  08.30  น. ถึง  16.30 น. ณ.ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน และวันที่ 9 
พฤศจิกายน  2558 เวลา  08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างองค์การ
บริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (ชั้น 2) และกําหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  10  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 
2558  ระหว่างเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างองค์การบริหารส่วน
ตําบลระดับอําเภอ (ชั้น 2)   
   เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 10 เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา  
10.00 น. เป็นต้นไป 

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
5.1   ในการสอบราคาครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
5.2   หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอ 

ราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตาม ข้อ 4  แล้วคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  
หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเป็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้น 

5.3   องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการ 
ผ่อนผันในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือ  หลักฐาน 
การรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตําบล 

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่าง 
หนึ่งอย่างใด  หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอราคารายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่ 
เป็นสาระสําคัญหรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคา 
5.4   ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  

หรือองค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 
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5.5   กับผู้เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

5.6   องค์การบริหารส่วนตําบลทรงไว้ซึ่งสิทธิไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ 
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ว่าได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคัญและถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด  
ๆ  มิได้รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  
หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

6. การทําสัญญาจ้าง 
       ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การ
บริหารส่วนตําบลฯ อบต.จะดําเนิน " การจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็น
หนังสือได้ ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ และ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งใบอนุมัติเงินประจํางวดแล้วเท่านั้น สําหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้ " ภายใน   -   วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับ ร้อยละห้า ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้
องค์การบริหารส่วนตําบลยึดถือไว้ขณะทําสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

6.1  เงินสด 
6.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้องค์การบริหารส่วนตําบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา 

หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ทําการของทางราชการ 
6.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ  

1.4 
6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

       6.5  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกําหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างที่
มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท) 

7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ( สัญญาเป็นราคาเหมารวม ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยแบ่งออกเป็น  3  งวด  ดังนี้ 

งวดที่ 1  เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ  30  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 
       งานขุดฝังท่อประปาพร้อมอุปกรณ์ข้อต่อและวาล์ว เปิด – ปิด ต่าง ๆ  

- ระบบท่อเมน  และท่อจ่ายน้ํา PVC  ช้ัน 8.5  
- PVC ∅  4  นิ้ว 
- PVC ∅  3  นิ้ว 
- PVC ∅  2  นิ้ว 
- PVC ∅  1 ½  นิ้ว   โดยให้แล้วเสร็จภายใน  40  วัน 
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งวดที่ 2  เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ  30  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 
                          งานฐานรากหอถัง 

- ตอกเสาเข็ม , ฐานราก , ผูกเหล็ก , เทคอนกรีต  แล้วเสรจ็ 
- ขุดเจาะบ่อบาดาล  

                          งานก่อสร้างอาคารควบคุมการผลิต 
- งานโครงสร้างฐานราก , เสา , คาน , พ้ืน , หลังคา 
- ก่ออิฐฉาบปูน , ติดต้ังวงกบประตูหน้าต่าง 
- ฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าทั้งหมดโดยใหแ้ลว้เสร็จภายใน 40วัน 

งวดที่ 3  เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ  40  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 
                         งานติดต้ังหอถังประปาและระบบกรองน้ํา 

- ระบบกรองน้ําพร้อมอุปกรณ์ 
- ระบบท่อและประตูน้ําควบคุมระบบผลิต 
- ระบบเก็บน้ําประปา 
- ระบบจ่ายสารเคม ี
- ระบบปั๊มสูบน้ําดิบและน้ําประปารวมชุดท่อรวมจ่าย 
ตลอดจนงานอื่น ๆ  แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างภายใน  40  วัน 

    อนึ่งงานตั้งแต่งวดที่ 1 – 3  ผูร้ับจ้างสามารถที่จะทํางานงวดใดก่อนก็ได้ หากไม่กระทบต่อ 
โครงสร้างและความมั่นคงแขง็แรงหรือขั้นตอนการดําเนินการทางวิชาช่าง  ทั้งนี้ไม่ตัดสทิธ์ิผู้ว่าจ้างที่กําหนดให้ผู้
รับจ้างทํางานใดก่อน–หลัง  ตามท่ีผู้ว่าจ้างเห็นสมควรและผู้รับจ้างสามารถที่จะส่งงวดงานใดก่อนก็ได้เมื่องานนั้น
แล้วเสร็จ และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทัง้ทําสถานที่ก่อสร้างให้
สะอาดเรียบร้อยตามที่กําหนดไว้ในข้อ 7 

          8.  อัตราคา่ปรบั 
                 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างกาํหนดในอัตราร้อยละ  0.25  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

          9.  รบัประกนัความชํารดุบกพรอ่ง 
     ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน

ข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า  -  เดือน  2  ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน  30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
           10. ขอสงวนสทิธิในการเสนอราคาและอื่น 
                           10.1  เงินค่าจ้างสําหรับการจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณ การจัดสรรเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ
องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับอนุมัติเงินค่า โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประเภทบาดาลขนาดใหญ่   
หมู่ที่ 6  บ้านตะคร้ําเอน  ต.ตะคร้ําเอน  ต้ังจ่ายจากเงิน  อุดหนุนเฉพาะกิจ  แล้วเท่านั้น 
                            10.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้
ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้จ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเพื่องานจ้างเข้ามาจากต่างประเทศ และ
ของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี  ดังนี้ 
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(1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่สิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย
นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นมิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็น
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมพาณิชยนาวี   

   10.3  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาทางราชการกําหนดระบุในข้อ  6  องค์การบริหารส่วนตําบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

   10.4  องค์การบริหารส่วนตําบลขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือกําหนดใน
แบบสัญญาให้ไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 
  11.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
         เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคาใดให้เป็นผู้รบัจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในงานปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมี
และใช้ช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม หรือผูม้ีวุฒิบัตรระดับ 
ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อย
ละ 10ของแตล่ะสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย  1  คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 
          11.1  ปวส. ช่างก่อสร้าง 
  12.  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
ได้กําหนดไว้โดยเครง่ครัด 
 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลตะคร้าํเอน 
 
 
 

วันที่  27  เดอืน  ตลุาคม  พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้ง 
รายการรายละเอียดแบ่งงวดงาน  งวดเงนิ 

โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่  หมูท่ี ่6  บ้านตะคร้าํเอน  
ตําบลตะคร้ําเอน   อําเภอทา่มะกา  จังหวดักาญจนบรุ ี

 
 งวดที่ 1  เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ  30  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 
       งานขุดฝังท่อประปาพร้อมอุปกรณ์ข้อต่อและวาล์ว เปิด – ปิด ต่าง ๆ  

- ระบบท่อเมน  และท่อจ่ายน้ํา PVC  ช้ัน 8.5  
- PVC ∅  4  นิ้ว 
- PVC ∅  3  นิ้ว 
- PVC ∅  2  นิ้ว 
- PVC ∅  1 ½  นิ้ว   โดยให้แล้วเสร็จภายใน  40 วัน 

 งวดที่ 2  เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ  30  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 
                          งานฐานรากหอถัง 

- ตอกเสาเข็ม , ฐานราก , ผูกเหล็ก , เทคอนกรีต  แล้วเสรจ็ 
- ขุดเจาะบ่อบาดาล  

                          งานก่อสร้างอาคารควบคุมการผลิต 
- งานโครงสร้างฐานราก , เสา , คาน , พ้ืน , หลังคา 
- ก่ออิฐฉาบปูน , ติดต้ังวงกบประตูหน้าต่าง 
- ฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าทั้งหมดโดยให้แลว้เสร็จภายใน 40วัน 

          งวดที่ 3  เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ  40  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี 
                         งานติดต้ังหอถังประปาและระบบกรองน้ํา 

- ระบบกรองน้ําพร้อมอุปกรณ์ 
- ระบบท่อและประตูน้ําควบคุมระบบผลิต 
- ระบบเก็บน้ําประปา 
- ระบบจ่ายสารเคม ี
- ระบบปั๊มสูบน้ําดิบและน้ําประปารวมชุดท่อรวมจ่าย 
ตลอดจนงานอื่น ๆ  แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างภายใน  40 วัน 

  

อนึ่ง งานตั้งแต่งวดที่ 1 – 3  ผู้รับจ้างสามารถที่จะทํางานงวดใดก่อนก็ได้ หากไม่กระทบต่อโครง 
สร้างและความมั่นคงแข็งแรงหรือขั้นตอนการดําเนินการทางวิชาช่าง  ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธ์ิผู้ว่าจ้างที่กําหนดให้ผู้รับจ้าง
ทํางานใดก่อน – หลัง  ตามท่ีผู้ว่าจ้างเห็นสมควรและผู้รับจ้างสามารถที่จะส่งงวดงานใดก่อนก็ได้เมื่องานนั้นแล้ว
เสร็จ และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด
เรียบร้อยตามที่กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ ป.ป.ช. 1 

 
 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบัจดัสรรและราคากลางในงานจา้งก่อสรา้ง 
 

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประเภทบาดาลขนาดใหญ่  บ้านตะคร้ําเอน  หมู่ที่ 6  
        ตําบลตะคร้ําเอน  อําเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

    หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน 
2. วงเงินงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร   1,956,200.-  บาท 
3. ลกัษณะงาน 
    โดยสังเขป  เพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประเภทบาดาลขนาดใหญ ่ บ้านตะคร้ําเอน  หมู่ที ่6   
                   ต.ตะคร้ําเอน ตามแบบมาตรฐานการประปานครหลวง 
4. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่  18   เดอืน  กันยายน  พ.ศ.  2558  เปน็เงนิ    1,956,200.-  บาท 
5. บญัชปีระมาณการราคากลาง 
     5.1  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) 
     5.2  แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) 
6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
     6.1  ว่าที ่ร.ต.จตุพร  ศรีสมบูรณ ์  ตําแหน่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลฯ     ประธานคณะกรรมการฯ 
     6.2  นายสาธิต        ตุมรสุนทร    ตําแหน่ง   ผู้อํานวยการกองช่าง           กรรมการ 
     6.3  นางภัชชาภร     จนัทร์สุข     ตําแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ           กรรมการ 
 

 

 

 

 
 


