
 

ค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
ที ่๒๒๑/๒๕๕๘ 

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ส าหรับการสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางถ่ายโอนแบบผิว 
เคพซีล ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร บ้านห้วยฝา หมู่ที่ ๑๓ 

                ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางถ่าย
โอนแบบผิวเคพซีล ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร บ้านห้วยฝา หมู่ที่ ๑๓ และ
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ส าหรับการสอบราคาจ้าง
ซ่อมสร้างถนนลาดยางถ่ายโอนแบบผิวเคพซีล ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร 
บ้านห้วยฝา หมู่ที่ ๑๓ 

                 ๑. นายยุทธศิลป์ ภูโทสุทธิ์ ประธานกรรมการฯ 

                    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
                 ๒. นายพิทักษ์ โพพิทูล กรรมการ 
                     หัวหน้าส่วนโยธา 
                 ๓. นางสาวรักติยา ชนะบุญ กรรมการ 
                     หัวหน้าส านกังานปลัด 
 
                
                                                                                    สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

(นางจิดาภา ลาวัลย์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
 

ที ่ ๒๒๐/๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้าง 
 

 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
                    ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้งมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ถ่ายโอนแบบผิวเคพซีล ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร บ้านห้วยฝา หมู่ที่ 
๑๓ ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
               ๑. เหตุผลและความจ าเป็น       
               ๒. รายละเอียดของพัสดุ       
               ๓. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายใน
ระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ   
               ๔. วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง 
                    เงินนอกงบประมาณจากงบอุดหนุน จ านวน ๔๙๙,๙๕๐.๐๐ บาท 
               ๕. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
                    ก าหนดเวลาการส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
               ๖. วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
                    ด าเนินการสอบราคา เนื่องจากประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง และการสัญจรด้านการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรอย่างสะดวก 
               ๗. ข้อเสนออ่ืนๆ 
                    ๗.๑ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน 
                    ๗.๒ ออกประกาศสอบราคา 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 
               ๑. อนุมัติให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อขอจ้างดังกล่าว
ข้างต้น 
               ๒. ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
               ๓. ลงนามในประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางถ่ายโอนแบบผิวเคพซีล ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ 
เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร บ้านห้วยฝา หมู่ที่ ๑๓ 
 
  

 
  
 

(นางจิดาภา ลาวัลย์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
 

   

 

 



เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ๓/๒๕๕๘ 
สอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางถ่ายโอนแบบผิวเคพซีล ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา

เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร บ้านห้วยฝา หมู่ที่ ๑๓ 
ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง 

ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
...................................................... 

                 องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างซ่อม
สร้างถนนลาดยางถ่ายโอนแบบผิวเคพซีล ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร บ้าน
ห้วยฝา หมู่ที่ ๑๓ ณ ถนนลาดยาง บ้านห้วยฝา หมู่ที่ ๑๓ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  
                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาจ้าง 
                       ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 
                                (๑) หลักประกันสัญญา 
                                (๒) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
                                (๓) หลักประกันผลงาน 
                       ๑.๕ สูตรการปรับราคา 
                       ๑.๖ บทนิยาม 
                                (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       ๑.๗     แบบบัญชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
                       ๑.๘     รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities) 
(รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียม
กันและเพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้) 
                  ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                       ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ สอบราคาจ้าง 
                       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
                       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 
                       ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
 
 
 



                                                                  -๒- 
                       ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่ สอบราคา
จ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๔๙,๙๗๕.๐๐ บาทและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ 
                  ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบ
เสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คือ  
                       ๓.๑ ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                         (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชือ่หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                         (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี)และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
                                (๔) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๑) 
                       ๓.๒ ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ านาจ
ให้บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๒) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                (๓) บัญชีรายการก่อสร้าง(หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
                                (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๒) 
                  ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
 
 



                                                                  -๓- 
                       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ในการ
เสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา ต่อหน่วย และหรือ
ต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
                                ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๔๕วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดย ภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจาก
วันลง นามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมให้เริ่มท างาน  
                       ๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่
ถ้วนและ เข้าใจเอกสารสอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
                       ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
กรรมการเปิดซองซ่อมสร้างถนนลาดยางถ่ายโอนแบบผิวเคพซีล โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตาม
เอกสาร สอบราคา เลขที๓่/๒๕๕๘" ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม 
๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง และในวันที่ 
๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอ าเภอห้วยผึ้ง 
                                เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 
                                คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละ
รายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                                หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และกรมจะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่
ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
                                ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด  
                                คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือก ดังกล่าวข้างต้น ณ ณ ห้องประชุมอ าเภอห้วยผึ้ง ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็น
ต้นไป  
 
 
 
 
 



                                                                  -๔- 
                                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และ
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่
ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
                  ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี ้กรมจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯจะไม่รับพิจารณา
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเง่ือนไขของ
เอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น  
                       ๕.๓ กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคา ของกรม 
                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง
ใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็น
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                                (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือกรม มี
สิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่
รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                       ๕.๕ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็
ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบ
ราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี ้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่า
การตัดสิน ของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการสอบ
ราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อ
ได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
อ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  
                                ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญา
ได้ คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา หรือกรมจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอ
ราคาสามารถด าเนินงานตาม สอบราคาจ้าง ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคา
ของผู้เสนอราคารายนั้น  
 
 
 
 



                                                                 -๕- 
                       ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาราย
อ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ ๑.๖ กรมมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ
ตามข้อ ๔.๕ และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
                                ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
                  ๖. การท าสัญญาจ้าง 
                       ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกรม
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของราคา
ค่าจ้างท่ี สอบราคา ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                       ๖.๑ เงินสด 
                       ๖.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน
ท าการ 
                       ๖.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๑) 
                       ๖.๔ หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑ .๔ (๑) 
                       ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับ
จ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
                  ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                       กรมจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด ดังนี้ 
                                งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน ทั้งหมดให้ แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
                  ๘. อัตราค่าปรับ 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
                  ๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับ
ถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 
 
 



                                                                  -๖- 
                  ๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๑๐.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ราคากลางของงาน
ก่อสร้างในการ สอบราคา ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๙๕๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
                       ๑๐.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม สอบราคา
จ้าง แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามา
โดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                                (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซ่ึง
จะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                       ๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
ก าหนดดังระบุไว้ ในข้อ ๖ กรมอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๑๐.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงาน อัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                  ๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
                       การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีท่ีค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรือ เพ่ิมขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้ 
                       ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณท่ีใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                       สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ท่ีระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายใน ระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕ 
                 ๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง 
                       เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้
เสนอราคา จะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือช่างจาก ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. 
ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 
 
 



                                                                    -๗- 
                       ๑๒.๑  ช่างก่อสร้าง 
                       ๑๒.๒  ช่างโยธา 
                 ๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                       ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดย เคร่งครัด 
  
  

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 

  
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึง้ 

เร่ือง สอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางถ่ายโอนแบบผวิเคพซีล  
บ้านห้วยฝา หมู่ที ่๑๓  อ าเภอห้วยผึง้  จังหวดักาฬสินธ์ุ 

  

             องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้งมีความประสงคจ์ะ สอบราคาจา้งซ่อมสร้างถนนลาดยางถ่ายโอน
แบบผวิเคพซีล ขนาดผวิจราจรกวา้ง ๖ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร บา้นหว้ยฝา หมู่ท่ี ๑๓ ราคากลาง
ของงานก่อสร้างในการสอบราคาคร้ังน้ีเป็นเงินทั้งส้ิน ๔๙๙,๙๕๐.๐๐ บาท (ส่ีแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยหา้สิบบาท
ถว้น) 
          ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ีสอบราคาจา้ง ซ่ึงมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนั ในวงเงิน
ไม่นอ้ยกวา่ ๒๔๙,๙๗๕.๐๐ บาท 

                   ๒. ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้ 

                   ๓. ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผู ้
เสนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

                   ๔. ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง ณ  วนัประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็น
ธรรมในการสอบราคาจา้งคร้ังน้ี 

          ก าหนดดูสถานท่ีก่อสร้างในวนัท่ี ๒๒ ธนัวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๒.๐๐ น 
ณ ถนนลาดยาง บา้นหว้ยฝา หมู่ท่ี ๑๓ 

          ก าหนดยืน่ซองสอบราคา ในวนัท่ี ๑๖ ธนัวาคม ๒๕๕๗ ถึงวนัท่ี  ๒๙  ธนัวาคม  ๒๕๕๗  ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง และในวนัท่ี  ๓๐  ธนัวาคม 
๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ น ถึง  ๑๖.๓๐ น ณ ห้องประชุมอ าเภอหว้ยผึ้ง  และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวนัท่ี ๕ 
มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นตน้ไป  
          ผูส้นใจติดต่อขอซ้ือเอกสารสอบราคาจา้ง   ชุดละ ๑,๐๐๐ บาท  ไดท่ี้ ณ ส่วนการคลงัองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง ในวนัท่ี ๑๖ ธนัวาคม ๒๕๕๗ ถึงวนัท่ี ๒๙ ธนัวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง
เวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต์ www.6416403@thailocaladmin.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัท์
หมายเลข ๐๔๓-๘๓๔๐๘๗ ในวนัและเวลาราชการ 
  
  

                                                                                                          ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

(นางจิดาภา ลาวลัย)์ 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง 



 

ค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
ที ่๒๒๐/๒๕๕๘ 

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน ส าหรับการสอบ
ราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางถ่ายโอนแบบผิวเคพซีล ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย 

๐.๑๐ เมตร บ้านห้วยฝา หมู่ที่ ๑๓ 
                   ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ถ่ายโอนแบบผิวเคพซีล ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร บ้านห้วยฝา หมู่ที่ 
๑๓ และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน ส าหรับการสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางถ่ายโอนแบบผิวเคพซีล ขนาดผิว
จราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร บ้านห้วยฝา หมู่ที่ ๑๓ 
 
                 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
                 ๑. นางสาวนิธิวฒัน์ เครือวรรณ ประธานกรรมการฯ 
                      นักวิชาการศึกษา 
                 ๒. นางสาวนงค์นุช นพท้าว กรรมการ 
                      บุคลากร 
                 ๓. นางจรัสศรี ไวแสน กรรมการ 
                      เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 
                 คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
                 ๑. นายยุทธศิลป์ ภูโทสุทธิ์ ประธานกรรมการฯ 
                      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
                 ๒. นางสาวรักติยา ชนะบุญ กรรมการ 
                      หัวหน้าส านักงานปลัด 
                 ๓. นายไพบูรณ์ กิ่งภูเขา กรรมการ 
                      นักพัฒนาชุมชน 

                     ผู้ควบคุมงาน 
                     นายพิทักษ์ โพพิทูล กรรมการ 
                      หัวหน้าส่วนโยธา 
 

                                                                                       สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

(นางจิดาภา ลาวัลย์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 

 

 
 



 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 

เร่ือง สอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางถ่ายโอนแบบผิวเคพซีล ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร 
ยาว ๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร บ้านห้วยฝา หมู่ที่ ๑๓ 

  

             องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้งมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางถ่ายโอนแบบ
ผิวเคพซีล ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร บ้านหว้ยฝา หมู่ที่ ๑๓ ราคากลาง
ของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๙๕๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน) 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อย
กว่า ๒๔๙,๙๗๕.๐๐ บาท 

                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล
นิคมห้วยผึ้ง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
          ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง
เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ถนนลาดยาง บ้านห้วยฝา หมู่ที่ ๑๓ 

          ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง และในวันที่  ๓๐  ธันวาคม 
๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ น ถึง  ๑๖.๓๐ น ณ ห้องประชุมอ าเภอห้วยผึ้ง  และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาใน        
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง   ชุดละ ๑,๐๐๐ บาท  ได้ที่ ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบล
นิคมห้วยผึ้ง ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดู
รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.6416403@thailocaladmin.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข         
๐๔๓-๘๓๔๐๘๗ ในวันและเวลาราชการ 

  
 
 
  

                                                                               ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

(นางจิดาภา ลาวัลย์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 

 

 


