
 

 

 

 

 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษา 

เรื�อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเทคโนโลยี  และสารสนเทศ 

                                              พร้อมประกอบติดตั�งวัสดุอุปกรณ์  ด้านเทคโนโลย ี และสารสนเทศ  จํานวน  ๑  หลงั 

****************************  

ดว้ย  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  สาํนกังานเลขที�  ๕๔๕ หมู่ที� ๖ ตาํบลแพรกษา  อาํเภอเมือง 

สมุทรปราการ  จังหวดัสมุทรปราการ  มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมา   โครงการก่อสร้างอาคารเทคโนโลย ี               

และสารสนเทศ  พร้อมประกอบติดตั�งวสัดุอุปกรณ์  ด้านเทคโนโลยี  และสารสนเทศ  จาํนวน  ๑  หลัง   โดยก่อสร้างเป็น

อาคาร คสล. ๑ ชั�น  ขนาดกวา้ง  ๗.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๓.๕๐  เมตร  หรือพื�นที�ใช้สอยไม่น้อยกว่า  ๙๔.๕  ตารางเมตร     

ตามรูปแบบและรายละเอียด อบต.แพรกษา                                                                                                                                      .

ราคากลาง ของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั�งนี�  เป็นเงิน  ๑,๕๖๕,๐๐๐.-บาท (-หนึ�งล้านห้าแสนหกหมื�นห้าพนับาทถ้วน-) 

  ผูม้ีสิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติัดงันี�  

๑.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที�มีอาชีพรับจา้งทาํงานที�สอบราคาจา้งดงักล่าว   

๒.  ไม่เป็นผูถู้กระบุชื�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูท้ิ�งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ  

หน่วยงานการบริหารราชการส่วนทอ้งถิ�น  และไดแ้จง้เวียนชื�อแลว้  ในขณะที�ยื�นซองสอบราคา 

   ๓.  ไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธิ�  หรือความคุม้กนั ซึ� งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ�นศาลไทย เวน้แต่รัฐบาล

ของผูเ้สนอราคาไดม้ีคาํสั�งให้สละสิทธิ� ความคุม้กนัเช่นวา่นั�น 

๔.  ไม่เป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�นที�เขา้เสนอราคาให้แก่องคก์ารบริหาร 

ส่วนตาํบล  ณ  วนัประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการ

สอบราคาจา้งครั� งนี�  

๕. ตอ้งมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกบังานที�สอบราคาจา้งวงเงินไม่นอ้ยกวา่       

๖๒๖,๐๐๐.-  บาท   ในสัญญาเดียวกนั และเป็นผลงานที�เป็นคู่สัญญาโดยตรง กบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายวา่

ด้วยระเบียบการบริหารราชการส่วนท้องถิ�น หน่วยงานอื�น ซึ� งมีกฎหมายบญัญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน

ทอ้งถิ�น รัฐวิสหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา เชื�อถือ 

  กาํหนดดูสถานที�ก่อสร้าง ในวนัที�   ๔  กันยายน  ๒๕๕๘  .ระหว่างเวลา  ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๑.๐๐  น.          

ณ  กองช่าง สํานกังานองค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  พร้อมกบัรับฟังคาํชี� แจงรายละเอียดเพิ�มเติม ในวนัที�   ๔   .   

กันยายน  ๒๕๕๘   เวลา    ๑๑.๐๐    น. เป็นตน้ไป  ณ  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา   ผูท้ี�ไม่ไปดูสถานที�องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลแพรกษา  จะถือวา่ไดท้ราบและเขา้ใจรายละเอียดดีแลว้เมื�อมีปัญหาและอุปสรรค ในการทาํงานผูเ้สนอ

ราคาจะนาํมาเป็นขอ้โตแ้ยง้ใด ๆ ในภายหลงัมิได ้  
 

/กาํหนดยื�นซอง... 
 

 

 

 

 



 

 

- ๒ - 
 

 

  กาํหนดยื�นซองสอบราคา  ในวนัที�   ๒๑  สิงหาคม  - ๔  กันยายน  ๒๕๕๘ และวันที�  ๘  กันยายน 

๒๕๕๘  .ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐   น. ถึงเวลา   ๑๖.๓๐   น.  ในวนัราชการ  ณ  กองคลงั  องค์การบริหารส่วนตาํบล

แพรกษา  และในวนัที�  ๗  กันยายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซื�อหรือการ

จา้งขององค์การบริหารส่วนตาํบลระดบัอาํเภอ ที�วา่การอาํเภอเมืองสมุทรปราการ (ชั�น ๓) อาํเภอเมืองสมุทรปราการ  จงัหวดั

สมุทรปราการ  และกาํหนดเปิดซองสอบราคาในวนัที�    ๙  กันยายน  ๒๕๕๘   ตั� งแต่เวลา  ๑๐.๓๐  น. เป็นต้นไป            

ณ  ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซื�อหรือการจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลระดบัอาํเภอ 

  ผูส้นใจติดต่อขอซื�อ เอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ   ๓๐๐.- บาท (-สามร้อยบาทถ้วน-) ไดท้ี� กองคลงั  

องค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา เลขที�  ๕๔๕  หมู่ที�  ๖ ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ  

ระหว่างวนัที�   ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘   ถึงวนัที�    ๘  กันยายน  ๒๕๕๘     .หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข        

๐๒-๗๐๓๗๙๐๑-๒  ต่อ  ๑๑๕  ในวนัและเวลาราชการ (ในกรณีที�มอบให้บุคคลอื�นมาขอซื�อเอกสารจะตอ้งมีหนังสือ

มอบอาํนาจซึ�งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย) 

ประกาศ  ณ วนัที�   ๒๐  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                                                   

 

                                (นายอิม    แพหมอ) 

     นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

เอกสารสอบราคาจ้างเลขที�   ๑๘ /๒๕๕๘  .  

การจ้างเหมา  โครงการก่อสร้างอาคารเทคโนโลย ี และสารสนเทศ   

พร้อมประกอบติดตั�งวสัดุอุปกรณ์  ด้านเทคโนโลยี  และสารสนเทศ  จํานวน  ๑ หลัง 

ตามประกาศองค์การบริหารสวนตําบลแพรกษา 

ลงวนัที�    ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

                                          **************************** 

องค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  ซึ� งต่อไปนี� เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนตาํบล”  มีความ 

ประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา  โครงการก่อสร้างอาคารเทคโนโลยี  และสารสนเทศ  พร้อมประกอบติดตั�งวสัดุอุปกรณ์    

ด้านเทคโนโลยี  และสารสนเทศ  จาํนวน  ๑  หลัง   โดยก่อสร้างเป็นอาคาร คสล. ๑ ชั�น  ขนาดกวา้ง  ๗.๐๐  เมตร  .         

ยาว  ๑๓.๕๐  เมตร  หรือพื�นที�ใชส้อยไม่นอ้ยกวา่  ๙๔.๕  ตารางเมตร  ตามรูปแบบและรายละเอียด อบต.แพรกษา           . 

โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี�  

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

๑.๑              แบบรูปรายการละเอียด                                         . 

๑.๒             แบบใบเสนอราคา                                                 . 

๑.๓             แบบสัญญาจา้ง                                                      . 

๑.๔             แบบหนงัสือคํ�าประกนั                                          . 

            (๑) หลกัประกนัซอง                                               . 

            (๒) หลกัประกนัสัญญา                                           . 

๑.๕             บทนิยาม                                                                 . 

            (๑) ผูเ้สนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนั                 . 

            (๒) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม      . 

๑.๖            แบบบญัชีเอกสาร                                                    . 

            (๑) บญัชีเอกสารส่วนที�  ๑                                        . 

            (๒) บญัชีเอกสารส่วนที�  ๒                                       . 

๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

๒.๑ ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ผูม้ีอาชีพรับจา้งงานที�สอบราคาจา้ง   

        ๒.๒ ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท้ี�ถูกระบุชื�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูท้ิ�งงานของทางราชการ  หรือของ

หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถิ�น  และได้แจ้งเวียนชื�อแลว้ หรือไม่เป็นผูท้ี�ได้รับผลของการสั�งให้นิติบุคคลหรือ

บุคคลอื�นเป็นผูท้ิ�งงานตามระเบียบของทางราชการ 

       ๒.๓  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�น ณ วนัประกาศสอบ 

ราคา หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ ๑.๕      

  ๒.๔  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ� หรือความคุม้กนั ซึ� งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ�นศาลไทย   

เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดม้ีคาํสั�งให้สละสิทธิ� และความคุม้กนัเช่นวา่นั�น 
 

   /๒.๕ ผูเ้สนอราคา... 



 

- ๒ - 
 

       ๒.๕  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบั

งานที�สอบราคาจา้ง  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๖๒๖,๐๐๐.-บาท  ในสัญญาเดียวกัน และเป็นผลงานที�เป็นคู่สัญญาโดยตรงกบั

ส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิ�น หน่วยงานอื�นซึ� งมีกฎหมายบญัญติัให้มี

ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถิ�น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที� “องคก์ารบริหารส่วนตาํบล”  เชื�อถือ 

๓.  หลักฐานการเสนอราคา 

ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยื�นมาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา  โดยแยกไวน้อกซอง 

ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ   

๓.๑   ส่วนที� ๑ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปนี�  

       (๑) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 

        (ก) ห้างหุน้ส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั  ใหย้ื�นสําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล  บญัชีรายชื�อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  ผูม้ีอาํนาจควบคุม  พร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้ง 

        (ข) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั  ใหย้ื�นสาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ 

บุคคล  หนงัสือบริคณห์สนธิ  บญัชีรายชื�อกรรมการผูจ้ดัการ  ผูม้ีอาํนาจควบคุมและบญัชีผูถื้อหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรอง 

สําเนาถูกตอ้ง 

 (๒) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที�มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื�นสําเนาบตัร 

ประจาํตวัประชาชนของผูน้ั�น  สําเนาขอ้ตกลงที�แสดงถึงการเขา้เป็นหุ้นส่วน (ถา้มี) สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของ  

ผูเ้ป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั�งรับรองสําเนาถูกตอ้ง 

   (๓) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้  ใหย้ื�นสาํเนาสัญญาของ 

การเขา้ร่วมคา้  สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้  และในกรณีที�ผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที�มิใช่ 

สัญชาติไทย ก็ให้ยื�นสําเนาหนงัสือเดินทาง  หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื�นเอกสารตามที�ระบุไวใ้น(๑) 

 (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย ์ สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ�ม (ถา้มี)  พร้อมทั�งรับรองสําเนาถูกตอ้ง 

(๕) บญัชีเอกสารส่วนที� ๑  ทั�งหมดที�ไดย้ื�นพร้อมกบัซองใบเสนอราคา  ตามแบบในขอ้ ๑.๖(๑) 

  ๓.๒  ส่วนที� ๒ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปนี�  

(๑) หนงัสือมอบอาํนาจซึ�งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที�ผูเ้สนอราคามอบอาํนาจให ้

บุคคลอื�นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

(๒) หลกัประกนัซอง (ถา้มี) 

(๓) สาํเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั�งรับรองสําเนาถูกตอ้ง (ใหใ้ชใ้นกรณีที�มีการ 

กาํหนดผลงานตามขอ้ ๒.๖ เท่านั�น) 

(๔) บญัชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจง้ปริมาณงาน) ซึ� งจะตอ้งแสดงรายการวสัดุ อุปกรณ์  

ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง  ๆ  รวมทั�งกาํไรไวด้ว้ย       

(๕) บญัชีเอกสารส่วนที�  ๒  ทั�งหมดที�ไดย้ื�นพร้อมกบัซองใบเสนอราคา  ตามแบบในขอ้ ๑.๖(๒) 
 

 

 

              /๔ การเสนอ... 
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๔.  การเสนอราคา 

     ๔.๑  ผูเ้สนอราคาตอ้งยื�นเสนอราคาตามแบบที�กาํหนดไวใ้นเอกสารสอบราคานี�  โดยไม่มีเงื�อนไข 

ใด ๆ ทั�งสิ�น  และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้งครบถว้น  ลงลายมือชื�อของผูเ้สนอราคาให้ชดัเจน  จาํนวนเงินที�เสนอ

จะตอ้งระบุตรงกนัทั�งตวัเลขและตวัอกัษร  โดยไม่มีการขดูลบหรือแกไ้ข  หากมีการขดูลบ  ตก  เติม  แกไ้ข  เปลี�ยนแปลง

จะตอ้งลงลายมือชื�อผูเ้สนอราคาพร้อมทั�งประทบัตรา  (ถา้มี)  กาํกบัไวด้ว้ยทุกแห่ง      

 ๔.๒  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุและราคาในบญัชีรายการก่อสร้างใหค้รบถว้น 

ในการเสนอราคา  ให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม  

และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื�อนไขที�ระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาให้ถูกตอ้ง  ทั�งนี� ราคารวมที�เสนอ

จะตอ้งตรงกนัทั�งตวัเลขและตวัหนงัสือ  ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัให้ถือตวัหนงัสือเป็นสําคญั  โดยคิดราคารวม

ทั�งสิ�นซึ� งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม  ภาษีอากรอื�น  และค่าใชจ่้ายทั�งปวงไวแ้ลว้ 

         ราคาที�เสนอ  จะตอ้งเสนอกาํหนดยื�นราคาไม่น้อยกว่า  ๓๐  วนั  นบัแต่วนัเปิดซองใบเสนอราคา  

โดยภายในกาํหนดยื�นราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผิดชอบราคาที�ตนไดเ้สนอไว ้ และจะถอนการเสนอราคามิได ้  

๔.๓  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาดาํเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จไม่เกิน   ๙๐  วนั 

นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาจา้ง  หรือวนัที�ไดรั้บหนงัสือแจง้จาก  “องคก์ารบริหารส่วนตาํบล”  ใหเ้ริ�มทาํงาน 

๔.๔  ก่อนยื�นซองสอบราคา  ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูป  และรายละเอียด ฯลฯ   

ให้ถี�ถว้นและเขา้ใจเอกสารสอบราคาทั�งหมดเสียก่อนที�จะตกลงยื�นซองสอบราคาตามเงื�อนไขในเอกสารสอบราคา 

        ๔.๕  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยื�นซองใบเสนอราคาที�ปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึง  ประธาน

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา .โดยระบุไวท้ี�หนา้ซองวา่  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจา้งเลขที�  ๑๘/๒๕๕๘ ” 

โดยยื�นโดยตรงต่อ  กองคลงั องค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  ในวนัที�  ๒๑  สิงหาคม - ๔  กันยายน  ๒๕๕๘ และ

วันที�  ๘  กันยายน  ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา   ๐๘.๓๐   น. ถึง   ๑๖.๓๐   น. ในวนัราชการ และในวนัที�   ๗  กันยายน  

๒๕๕๘ . เวลา ๐๘.๓๐  น. ถึง  ๑๖.๓๐   น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื�อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล

ระดับอาํเภอ  ที�ว่าการอาํเภอเมืองสมุทรปราการ  (ชั�น ๓)  อาํเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  และกาํหนด

เปิดซองเสนอราคาในวนัที�   ๙  กันยายน  ๒๕๕๘  ตั�งแต่เวลา  ๑๐.๓๐  น. เป็นตน้ไป  ณ ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซื�อ

หรือการจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลระดบัอาํเภอ   

เมื�อพน้กาํหนดเวลายื�นซองสอบราคาแลว้  จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   

คณะกรรมการเปิดซองสอบ  จะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาแต่ละรายวา่  เป็นผู ้

เสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู ้เสนอราคารายอื�น  ตามข้อ ๑.๕(๑)  ณ  วนัประกาศสอบราคาหรือไม่               

และประกาศรายชื�อผูเ้สนอราคาที�มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาก่อน  หรือในขณะที�มีการเปิดซองใบเสนอราคา

วา่  มีผูเ้สนอราคากระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ ๑.๕(๒)  และคณะกรรมการฯ    

เชื�อวา่มีการกระทาํอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ  จะตดัรายชื�อผูเ้สนอราคารายนั�น

ออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา  และประกาศรายชื�อผูเ้สนอราคาที�มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือก  และ “องค์การบริหารส่วน

ตาํบล”  จะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูท้ิ�งงาน  เวน้แต่คณะกรรมกาฯ  จะวินิจฉัยไดว้า่ผูเ้สนอราคารายนั�น

เป็นผูท้ี�ให้ความร่วมมือ เป็นประโยชนต่์อการพิจารณาของทางราชการและมิไดเ้ป็นผูริ้เริ�มใหม้ีการกระทาํดงักล่าว 

/ผูเ้สนอ... 
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  ผูเ้สนอราคาที�ถูกตดัรายชื�อออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาเพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาที�มีผลประโยชน์

ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�น ณ  วนัประกาศสอบราคา  หรือเป็นผูเ้สนอราคาที�กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการ

แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์คาํสั�งดงักล่าวต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัภายใน  ๓  วนั  นบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้จาก

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉยัอุทธรณ์ของผูว้า่ราชการจงัหวดัให้ถือเป็นที�สุด 

  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคาที�มีสิทธิได้รับการคดัเลือก

ดงักล่าวขา้งต้น  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื�อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ  ที�ว่าการ

อําเภอเมืองสมุทรปราการ  (ชั�น ๓)  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  ในวนัที�  ๙  กันยายน  ๒๕๕๘.

ตั�งแต่เวลา   ๑๐.๓๐     น.   เป็นตน้ไป 

  การยื�นอุทธรณ์ตามวรรค ๕  ยอ่มไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  เวน้แต่

ผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณาเห็นวา่  การขยายระยะเวลาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ�ง  และในกรณีที�

ผูว้่าราชการจงัหวดัพิจารณาเห็นด้วยกบัคาํคดัค้านของผูอุ้ทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที�ได้

ดาํเนินการไปแลว้  จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ�ง  ให้ผูว้า่ราชการจงัหวดัมีอาํนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ 

ราคาดงักล่าวได ้   

๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

    ๕.๑  ในการสอบราคาครั� งนี�   “องคก์ารบริหารส่วนตาํบล”   จะพิจารณาตดัสินดว้ยราคารวม 

    ๕.๒  หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้  ๒  หรือยื�นหลกัฐานการเสนอราคา 

ไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓  หรือยื�นซองเสนอราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๔  คณะกรรมการฯ  จะไม่รับพิจารณา

ราคาของผูเ้สนอราคารายนั�น  เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอ้ย  หรือที�ผิดแผกไปจากเงื�อนไขของเอกสาร

สอบราคาในส่วนที�มิใช่สาระสําคญั  ทั�งนี� เฉพาะในกรณีที�พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ “องค์การบริหารส่วน

ตาํบล”  เท่านั�น 

        ๕.๓ “องค์การบริหารส่วนตาํบล”  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา  โดยไม่มีการผอ่น

ผนัในกรณีดงัต่อไปนี�        

   (๑)  ไม่ปรากฏชื�อผูเ้สนอราคารายนั�นในบญัชีผูรั้บเอกสารสอบราคา  หรือในหลกัฐานการรับ

เอกสารสอบราคาของ  “องคก์ารบริหารส่วนตาํบล”  

   (๒)  ไม่กรอกชื�อนิติบุคคล  (บุคคลธรรมดา)  หรือลงลายมือชื�อผูเ้สนอราคาอยา่งหนึ� งอยา่งใด

หรือทั�งหมดในใบเสนอราคา 

   (๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื�อนไขที�กาํหนดในเอกสารสอบราคา  ที�เป็นสาระสําคญั

หรือมีผลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอื�น 

   (๔)  ราคาที�เสนอมีการขูดลบ ตก เติม  แกไ้ข เปลี�ยนแปลง  โดยผูเ้สนอราคามิไดล้งลายมือชื�อ

พร้อมประทบัตรา (ถา้มี)  กาํกบัไว ้
 

  ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ   

“องค์การบริหารส่วนตาํบล”   มีสิทธิให้ผูเ้สนอราคาชี�แจงขอ้เท็จจริง สภาพ  ฐานะ หรือขอ้เท็จจริงอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบั   

ผูเ้สนอราคาได้  “องค์การบริหารส่วนตาํบล”  มีสิทธิที�จะไม่รับราคาหรือไม่ทาํสัญญาหากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความ

เหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 

/๕.๕ “องคก์าร... 
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๕.๕  “องคก์ารบริหารส่วนตาํบล”  ทรงไวซึ้� งสิทธิที�จะไม่รับราคาตํ�าสุด หรือราคาหนึ�งราคาใด หรือ 

ราคาที�เสนอทั�งหมดก็ได ้ และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ�งรายการใด หรืออาจจะ

ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ได ้สุดแต่จะพิจารณา ทั�งนี�  เพื�อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคญั 

และให้ถือว่าการตดัสินของ  “องค์การบริหารส่วนตาํบล”  เป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้

รวมทั�ง  “องคก์ารบริหารส่วนตาํบล”  จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูท้ิ�งงาน  ไม่วา่จะเป็น

ผูเ้สนอราคาที�ไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที�เชื�อได้ว่าการเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต  เช่น การ

เสนอเอกสารอนัเป็นเท็จหรือใชชื้�อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื�นมาเสนอราคาแทน  เป็นตน้ 

    ในกรณีที�ผู ้เสนอราคาตํ� าสุด  เสนอราคาตํ� าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได ้

คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ   “องค์การบริหารส่วนตาํบล”  จะให้ผูเ้สนอราคานั�นชี� แจงและแสดง

หลกัฐานที�ทาํให้เชื�อไดว้า่  ผูเ้สนอราคาสามารถดาํเนินงานตามสอบราคาจา้งให้เสร็จสมบูรณ์  หากคาํชี� แจงไม่เป็นที�รับ

ฟังได ้ “องคก์ารบริหารส่วนตาํบล”  มีสิทธิที�จะไม่รับราคาของผูเ้สนอราคารายนั�น 

๕.๖  ในกรณีที�ปรากฏขอ้เท็จจริงภายหลงัจากการเปิดซองสอบราคาวา่  ผูเ้สนอราคาที�มีสิทธิไดรั้บ 

การคดัเลือกตามที�ไดป้ระกาศรายชื�อไว ้ ตามขอ้ ๔.๕  เป็นผูเ้สนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�น   

ณ วนัประกาศสอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาที�กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๖ 

“องค์การบริหารส่วนตาํบล”  มีอาํนาจที�จะตดัรายชื�อผูเ้สนอราคาที�มีสิทธิได้รับการคดัเลือกดงักล่าวออกจากประกาศ

รายชื�อ  ตามขอ้  ๔.๕  และ  “องคก์ารบริหารส่วนตาํบล”  จะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั�นเป็นผูท้ิ�งงาน 

  ในกรณีนี� หากผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณาเห็นวา่  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที�ไดด้าํเนินการ

ไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ�ง  ผูว้า่ราชการจงัหวดัมีอาํนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดงักล่าวได ้

๖.  การทําสัญญาจ้าง 

ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งทาํสัญญาจา้งตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ ๑.๓  กบั “องคก์ารบริหาร 

ส่วนตาํบล” ภายใน     ๗   วนั  นบัถดัจากวนัที�ไดรั้บแจง้  และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ     

  ๕    ของราคาค่าจา้งที�สอบราคาได ้ ให้  “องค์การบริหารส่วนตาํบล”   ยึดถือไวใ้นขณะทาํสัญญา  โดยใช้หลกัประกนั

อยา่งหนึ�งอยา่งใด  ดงัต่อไปนี�     

        ๖.๑  เงินสด 

        ๖.๒  เช็คที�ธนาคารสั�งจ่ายให้แก่  “องค์การบริหารส่วนตาํบล”  โดยเป็นเช็คลงวนัที�ที�ทาํสัญญาหรือ

ก่อนหนา้นั�นไม่เกิน  ๓  วนัทาํการของทางราชการ 

        ๖.๓ หนงัสือคํ�าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํ�าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๔(๒) 

        ๖.๔ หนงัสือคํ�าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษทัเงินทุนหรือ

บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ ที�ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน  เพื�อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ�าประกนัตาม 

ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ� งได้แจง้ชื�อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถิ�น   

ต่าง ๆ ทราบแลว้  โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ�าประกนัดงัระบุในขอ้  ๑.๔(๒)  

         ๖.๕  พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

   หลกัประกนันี�จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี�ยภายใน  ๑๕  วนั  นบัถดัจากวนัที�ผูช้นะการสอบราคา 

(ผูรั้บจา้ง)  พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาจา้งแลว้  

/๗.ค่าจา้ง... 
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๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

๗.๑  (สาํหรับสัญญาที�เป็นราคาเหมารวม) 

“องคก์ารบริหารส่วนตาํบล”  จะจ่ายเงินค่าจา้ง โดยแบ่งออกเป็น    ๒   งวด ดงันี�  

   งวดที�   ๑   เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ     ๔๐%   ของค่าจา้ง  เมื�อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน 

เทคอนกรีต คาน เสา พื�น และขึ�นโครงหลงัคาเหล็ก  แลว้เสร็จตามรูปแบบและสัญญา    ใหแ้ลว้เสร็จภายใน     ๔๕    วนั 

           งวดสุดท้าย  เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ   ๖๐%  ของค่าจ้าง  เมื�อผูรั้บจา้งได้ปฏิบติังาน

ทั�งหมดให้แลว้เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั�งทาํสถานที�ก่อสร้างใหส้ะอาดเรียบร้อย 

๘.  อตัราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้งขอ้ ๑๗  จะกาํหนดในอตัราร้อยละ  ๐.๑๐  ของค่าจา้งตามสัญญาต่อวนั 

๙.  การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 

ผูช้นะการสอบราคาซึ�งไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือทาํสัญญาจา้งตามแบบดงัระบุในขอ้ ๑.๓  

แลว้แต่กรณี  จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของงานจา้งที�เกิดขึ�นภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่    -   เดือน   ๒  ปี  

นบัถดัจากวนัที�  “องค์การบริหารส่วนตาํบล”  ไดรั้บมอบงานงวดสุดทา้ย  โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขให้

ใชง้านไดดี้ดงัเดิมภายใน   ๗    วนั นบัถดัจากวนัที�ไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 

  ๑๐.  การจ่ายเงินล่วงหน้า 

          ผูเ้สนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหนา้ในอตัราไม่เกินร้อยละ      -      ของราคาค่าจา้งทั�งหมด  

แต่ทั�งนี�จะตอ้งส่งมอบหลกัประกนัเงินล่วงหนา้เป็นพนัธบตัรรัฐบาลไทย  หรือหนงัสือคํ�าประกนัของธนาคารในประเทศ

ตามแบบดงัระบุไวใ้นขอ้  ๑.๔(๓)  หรือหนงัสือคํ�าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษทั 

เงินทุน  หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ ที�ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื�อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ�า 

ประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ� งไดแ้จง้ชื�อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วน

ทอ้งถิ�นต่าง ๆ ทราบแลว้  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนงัสือคํ�าประกนัดงัระบุในขอ้  ๑.๔(๓)  ให้แก่ “องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล”  ก่อนการรับชาํระเงินล่วงหนา้นั�น 

๑๑.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื�น ๆ 

๑๑.๑  เงินค่าจา้งสาํหรับงานจา้งครั� งนี�  ไดม้าจากเงิน  รายจ่ายค้างจ่าย  ประจําปีงบประมาณ      . 

พ.ศ. ๒๕๕๗    .เงินกู ้ จาก                  -            .และเงินช่วยเหลือจาก                  -                                          . 

การลงนามในสัญญาจะกระทาํไดต่้อเมื�อ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  ได้รับอนุมัติเงินค่า 

ก่อสร้างจากเงินรายจ่ายจ้างจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗   .   แลว้เท่านั�น 

      ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั�งนี�  เป็นเงินทั�งสิ�น   ๑,๕๖๕,๐๐๐.-บาท (-หนึ�งล้าน 

ห้าแสนหกหมื�นห้าพันบาทถ้วน) 

        ๑๑.๒  เมื�อ “องคก์ารบริหารส่วนตาํบล”  ไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลง

จา้งตามสอบราคาจา้งแลว้  ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสั�งหรือนาํสิ�งของมาเพื�องานจา้งดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศและของนั�น 

ตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางที�มีเรือไทยเดินอยูแ่ละสามารถให้บริการรับขนไดต้ามที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวง 

คมนาคมประกาศกาํหนดผูเ้สนอราคา  ซึ� งเป็นผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดงันี�  
 

/(๑) แจง้การ... 
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         (๑)  แจง้การสั�งหรือนาํสิ�งของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริม

การพาณิชยนาวภีายใน  ๗  วนั  นบัถดัจากวนัที�ผูรั้บจา้งสั�งหรือซื�อของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของที�รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ให้บรรทุกโดยเรืออื�นได ้

         (๒)  จดัการให้สิ� งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที�มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จาก

ต่างประเทศมายงัประเทศไทย  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุก

สิ� งของนั� นโดยเรืออื�นที�มิใช่เรือไทย  ซึ� งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั� นก่อนบรรทุกของลงเรืออื�น หรือเป็นของที�

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื�น 

         (๓)  ในกรณีที�ไม่ปฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริม

การพาณิชยนาว ี

          ๑๑.๓  ผูเ้สนอราคาซึ� ง  “องค์การบริหารส่วนตาํบล”  ไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปทาํสัญญาหรือขอ้ตกลง

ภายในเวลาที�ทางราชการกาํหนดระบุไวใ้นขอ้  ๗  “องค์การบริหารส่วนตาํบล”  จะริบหลกัประกนัซอง  หรือเรียกร้อง

จากผูอ้อกหนงัสือคํ�าประกนัซองทนัทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื�น(ถา้มี)  รวมทั�งจะพิจารณาให้

เป็นผูท้ิ�งงานตามระเบียบของทางราชการ 

          ๑๑.๔  “องค์การบริหารส่วนตาํบล”  สงวนสิทธิที�จะแกไ้ขเพิ�มเติมเงื�อนไขหรือขอ้กาํหนดในแบบ

สัญญา  ให้เป็นไปตามความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 

  ๑๒.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

          การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดงัระบุไวใ้นขอ้ ๑.๕  จะนาํมาใชใ้นกรณีที�ค่า

งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ�มขึ�น  โดยวิธีการต่อไปนี�                                                                                                           . 

                                                                                     -                                                                                                   . 

                                                                                    -                                                                                                   . 

          สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)  จะตอ้งคงที�ที�ระดบัที�กาํหนดไวใ้นวนัแลว้เสร็จตามที�กาํหนดไวใ้น

สัญญา  หรือภายในระยะเวลาที�  “องคก์ารบริหารส่วนตาํบล”  ไดข้ยายออกไปโดยจะใช้สูตรของทางราชการที�ไดร้ะบุใน

ขอ้  ๑.๕   

๑๓.  มาตรฐานฝีมือช่าง 

         เมื�อ  “องค์การบริหารส่วนตาํบล”  ได้คดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจา้งและได้ตกลงจา้ง

ก่อสร้างตามประกาศนี�แลว้ผูเ้สนอราคาจะตอ้งตกลงวา่ในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าว  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีและใช้ผู ้

ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม  หรือผูม้ีวุฒิบตัรระดบั ปวช. ปวส. และปวท.  

หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาที�  ก.พ. รับรองให้เขา้รับราชการได ้ ในอตัราไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง 

ดงัต่อไปนี�  

          ๑๓.๑  สาขาโยธา,ก่อสร้าง                                                                                                          .   

          ๑๓.๒                                  -                                                                                              . 

  ๑๔.  ข้อกาํหนดการทําแผ่นป้าย 

          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผูรั้บจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที�กฎหมาย  และระเบียบ

กาํหนดไดก้าํหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 

/๑๔.๑ ผูเ้สนอราคา... 
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          ๑๔.๑  ผูเ้สนอราคาจะต้องจดัทาํแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี�ยวกบังานก่อสร้าง ให้ดาํเนินการ

ติดตั�ง โดยมีรายละเอียดดงันี�  

   กรณีอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการก่อสร้าง ให้มีรายละเอียดในประกาศ  ดงันี�  

   (๑)  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  เจา้ของโครงการสถานที�ติดต่อสาํนกังานองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลแพรกษา  โทร. ๐-๒๗๐๓๗๙๐๑-๒  พร้อมดวงตราองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา 

        (๒)  ประเภทและชนิดของสิ�งก่อสร้าง 

         (๓)  ปริมาณงานก่อสร้าง 

         (๔)  ชื�อ ที�อยูข่องผูรั้บจา้งและเลขหมายโทรศพัท ์

         (๕)  ระยะเวลาเริ�มตน้ และระยะเวลาสิ�นสุด 

         (๖)  วงเงินค่าก่อสร้าง และแหล่งเงินที�ก่อสร้าง 

         (๗)  ชื�อเจา้หนา้ที�ผูค้วบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศพัท ์

         (๘)  ระบุขอ้ความ “ก่อสร้างดว้ยเงินภาษีที�ทอ้งถิ�นจดัเก็บ จาํนวน......-......บาท  และหรือจาก

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที�รัฐบาลให ้จาํนวน........-........บาท 

         (๙)  ลกัษณะและขนาดป้ายที�จะติดตั�งขณะดาํเนินการก่อสร้าง รายละเอียด ดงันี�  

   -  พื�นป้ายเป็นไมอ้ดัหรือกระเบื�องแผน่เรียบหนาไม่นอ้ยกวา่ ๔ มิลลิเมตร ขนาดไม่ตํ�ากวา่ 

๑.๒๐ X ๒.๔๐  เมตร (กวา้งXยาว)         

   -  สีที�ใชต้อ้งคงทนตลอดจนเสร็จสิ�นก่อสร้างโครงการ พื�นที�ใชสี้นํ�าเงินตวัอกัษร ตวัเลข และ

ตราสํานกังานใชสี้เขียว 

   -  รายละเอียดสอบถามไดท้ี�สํานกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา   

   ๑๔.๒   กรณีดาํเนินการก่อสร้างงานแลว้เสร็จ ให้ติดตั�งแผน่ป้ายแสดงรายละเอียดเกี�ยวกบั 

งานก่อสร้าง ซึ� งมีลกัษณะคงทนถาวร โดยมีรายละเอียดดงันี�  

(๑) ชื�อองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา พร้อมดวงตรา 

(๒) ประเภทและชนิดของสิ�งก่อสร้าง 

(๓) ปีงบประมาณที�ทาํการก่อสร้าง 

(๔) วงเงินค่าก่อสร้าง และแหล่งเงินที�ก่อสร้าง 

(๕) ลกัษณะและขนาดป้ายที�จะติดตั�งภายหลงังานเสร็จสิ�น มีรายละเอียด ดงันี�  

-  พื�นป้ายเป็นเหล็กแผน่หนาไม่นอ้ยกวา่ ๒.๓ มิลลิเมตร ขนาดไม่ตํ�ากวา่ ๐.๖๐ X ๑.๐๒  เมตร    

(กวา้งXยาว) มีกรอบโดยรอบเป็นเหล็กขนาดกวา้ง ๑ นิ�ว หนา ๒.๓  มิลลิเมตร  ประกอบแผน่ป้าย  

   -  ตั�งบนเสากลมขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางไม่นอ้ยกว่า ๒ นิ�ว ดา้นบนเสา ปิดดว้ยไมก้ลึง จาํนวน 

๒ เสา ความสูงประมาณ ๑.๕๐ เมตร ถึง ๒.๐๐ เมตร จากระดบัดินตามสภาพพื�นที� ฐานเสาที�ฝังลงในดินไม่ตํ�ากวา่ ๕๐ 

เซนติเมตร มีคอนกรีตหุม้โดยรอบ 

   -  ตอ้งมีสีรองพื�นเป็นสีกนัสนิม สีที�ใชเ้ป็นสีนํ� า โดยพื�นป้ายใช้สีนํ� าเงิน ตวัอกัษร ตวัเลข และ

ตราสํานกังานใชสี้ขาว 

   -  รายละเอียดสอบถามไดท้ี�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา 

/๑๔.๓ สําหรับงาน... 
 



 

 

      - ๙ - 
 

 

  ๑๔.๓  สําหรับงานก่อสร้างที�เป็นการสร้างทาง คลอง หรือลาํนํ� า ให้ติดตั�งแผน่ป้ายรายละเอียดงาน

ก่อสร้าง ตามขอ้ ๑๔.๑ และขอ้ ๑๔.๒ ไว ้ณ จุดเริ�มตน้และจุดสิ�นสุดงานก่อสร้างอยา่งนอ้ย ๒ ชุด ในระหวา่งระยะเวลา

การก่อสร้างผูรั้บจา้ง  พึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ที�กฎหมายและระเบียบไดก้าํหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 

 ๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผูรั้บจา้ง  พึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ที�กฎหมายและระเบียบได้

กาํหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 

 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา 

 

 

(นางสาวไพรวลัย ์ พุม่อาศยั) 

ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

                                                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


