
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
เร่ือง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายอาคารศูนย์สุขภาพชุมชน  

พร้อมทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย หมู่ ๕  ต าบลแพรกษา          

                     ****************************  
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  ส านักงานเลขที่  ๕๔๕ หมู่ที่ ๖ ต าบลแพรกษา  อ าเภอเมือง 

สมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมา  โครงการก่อสร้างป้ายอาคารศูนย์สุขภาพ
ชุมชน พร้อมทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย  หมู่ ๕ ต าบลแพรกษา  (ตามรูปแบบและรายละเอียด อบต.แพรกษา)          .    
ราคากลาง ของงานก่อสร้างในการสอบราคา   คร้ังนี้  เป็นเงิน  ๑,๕๐๐, ๐๐๐.-  บาท  (หน่ึงล้านห้าแสนบาทถ้วน)   
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี ้

๑.  เป็นนิติบุคคล ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว   
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือหน่วยงานการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น หรือห้ามเข้าติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนต าบล หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่ง
ให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
   ๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแพรกษา  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างคร้ังนี้ 

๕. ต้องมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกับงานที่สอบราคาจ้างวงเงินไม่น้อยกว่า      
๖๐๐,๐๐๐.- บาท(หกแสนบาทถ้วน)ในสัญญาเดียวกัน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง กับส่วนราชการ หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา เช่ือถือ 
  ก าหนดดูสถานที่กอ่สร้าง ในวันที่  ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๐ .ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐ น.ถึงเวลา  ๑๐.๓๐ น.  
ณ กองช่าง ส านักงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา  พร้อมกับรับฟังค าช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่   ๒๘  .   
กรกฎาคม  ๒๕๖๐   เวลา    ๑๐.๓๐    น. เป็นต้นไป  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา   ผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลแพรกษา  จะถือว่าได้ทราบและเข้าใจรายละเอียดดีแล้วเมื่อมีปัญหาและอุปสรรค ในการท างานผู้เสนอ
ราคาจะน ามาเป็นขอ้โต้แย้งใด ๆ ในภายหลังมิได้   
  ผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา จะถือว่าได้ทราบและเข้าใจรายละเอียดดีแล้ว 
เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในการท างานผู้เสนอราคาจะน ามาเป็นขอ้โต้แย้งใดๆ ในภายหลังมิได้ 

/ก าหนดย่ืน..... 
 

 



 

-๒- 
 

  ก าหนดย่ืนซองสอบราคา  ในวันที่  ๑๙ – ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และวันที่  ๒ สิงหาคม  ๒๕๖๐    .
ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐   น. ถึงเวลา   ๑๖.๓๐   น.  ในวันราชการ  ณ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา   
และในวันที่   ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐    เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  ที่ว่าการอ าเภอเมืองสมุทรปราการ (ช้ัน ๓)  อ าเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัด
สมุทรปราการ  และก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่    ๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐   ตั้งแต่เวลา    ๑๐.๐๐    น. เป็นต้นไป       
ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อ เอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ   ๓๐๐.-  บาท(-สามร้อยบาทถ้วน-)ได้ที่ กองคลัง  
องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  เลขที่   ๕๔๕ หมู่ที่  ๖ ต าบลแพรกษา  อ าเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัด
สมุทรปราการ  ระหว่างวันที่    ๑๙  กรกฎาคม   ๒๕๖๐   ถึงวันที่  ๒  สิงหาคม   ๒๕๖๐   .หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐-๒๗๐๓๗๙๐๑-๒  ต่อ  ๑๑๕  ในวันและเวลาราชการ (ในกรณีที่มอบให้บุคคลอื่นมาขอซื้อเอกสารจะต้องมี
หนังสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย) 

ประกาศ  ณ วันที่   ๑๘   เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                                   

 

                                (นายอิม    แพหมอ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่   ๘ / ๒๕๖๐  .  
การจ้างเหมา  โครงการก่อสร้างป้ายอาคารศูนย์สุขภาพชุมชน พร้อมทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย 

  หมู่ ๕  ต าบลแพรกษา  อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 
ตามประกาศองค์การบริหารสวนต าบลแพรกษา 

ลงวันที่    ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

                                          **************************** 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  มีความประสงค์                       
จะสอบราคาจ้างเหมา  โครงการก่อสร้างป้ายอาคารศูนย์สุขภาพชุมชน พร้อมทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย หมู่  ๕  ต าบล
แพรกษา  โดยก่อสร้างเป็นป้าย คสล. ตกแต่งด้วยหินแกรนิต ขนาด  ๒.๐๐ x ๖.๐๐ เมตร  พร้อมติดต้ังตัวอักษรสแตนเลส                                 บน
แผ่นป้าย จ านวน ๑ ป้าย  และก่อสร้างทางเท้าเป็นคอนกรีตพิมพ์ลาย คิดเป็นพื้นที่ ๒๐๐ ตารางเมตร    ตามรูปแบบและ
รายละเอียด อบต.แพรกษา    
โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
๑.๑              แบบรูปรายการละเอียด                                         . 
๑.๒             แบบใบเสนอราคา                                                 . 
๑.๓             แบบสัญญาจ้าง                                                      . 
๑.๔             แบบหนังสือค้ าประกัน                                          . 

            (๑) หลักประกันซอง                                               . 
            (๒) หลักประกันสัญญา                                           . 

๑.๕             บทนิยาม                                                                 . 
            (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน                 . 
            (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม      . 

๑.๖            แบบบัญชีเอกสาร                                                      . 
            (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑                                        . 
            (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒                                       . 

๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง   

        ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือ
บุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

      ๒.๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ 
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕   

      ๒.๔  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 

/๒.๕ ผู้เสนอ... 



 

- ๒ - 
 

      ๒.๕  ผู้เสนอราคาจะต้อง มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง  ในวงเงินไม่น้อย
กว่า  ๖๐๐,๐๐๐.-บาท (หกแสนบาทถ้วน)ในสัญญาเดียวกัน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่ “องค์การบริหารส่วนต าบล”  เช่ือถือ 

๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอกซอง 

ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ      
๓.๑   ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
      (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ย่ืนส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล  บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
        (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ย่ืนส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ 

บุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ย่ืนส าเนาบัตร 
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้
เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
        (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ย่ืนส าเนาสัญญาของ 
การเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่ 
สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน(๑) 

(๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ ๑.๖(๑) 

  ๓.๒  ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(๑) หนังสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้ 

บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(๒) หลักประกันซอง (ถ้ามี) 
(๓) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีการ 

ก าหนดผลงานตามข้อ ๒.๖ เท่านั้น) 
(๔) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์  

ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง  ๆ  รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒  ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) 
 

/๔.การเสนอ... 
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๔.  การเสนอราคา 
     ๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องย่ืนเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไข 

ใดๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาพร้อมทั้งประทับตรา  (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง      

 ๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
ในการเสนอราคา  ให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม  

และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวม
ทั้งส้ินซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
         ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน  นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา  
โดยภายในก าหนดย่ืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้  

๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน     ๖๐    วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  ให้เร่ิมท างาน 

๔.๔  ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูป  และรายละเอียด ฯลฯ   
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
        ๔.๕  ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึง   ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๘/๒๕๖๐ ” 
โดยย่ืน โดยตรงต่อ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา ในวันที่   ๑๙ – ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐   และวันที่  ๒ .
สิงหาคม  ๒๕๖๐ .ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐   น. ถึงเวลา   ๑๖.๓๐   น.  ในวันราชการ  ณ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบล
แพรกษา  และในวันที่   ๑  สิงหาคม   ๒๕๖๐    เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการ
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอที่ว่าการอ าเภอเมืองสมุทรปราการ (ช้ัน๓) อ าเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ และก าหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐   ตั้งแต่เวลา     ๑๐.๐๐   น. เป็นต้นไป  
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ   
  เมื่อพ้นก าหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแล้ว  จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   

คณะกรรมการเปิดซองสอบ  จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า  เป็นผู้ 
เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ตามข้อ ๑.๕(๑)  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และ
ประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาก่อน  หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่า  มีผูเ้สนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕(๒)  และคณะกรรมการฯ   
เช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ  จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  และ “องค์การบริหารส่วน
ต าบล”  จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมกาฯ  จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้น
เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือ เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระท าดังกล่าว 

/ผู้เสนอราคา... 
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  ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน  ๓  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  ที่ว่าการ
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ  (ช้ัน ๓) อ าเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  ในวันที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐   
ตั้งแต่เวลา   ๑๐.๐๐     น.   เป็นต้นไป 
  การย่ืนอุทธรณ์ตามวรรค ๕  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  เว้นแต่
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง  และในกรณีที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้ว  จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ 
ราคาดังกล่าวได้    

๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
    ๕.๑  ในการสอบราคาคร้ังนี้  “องค์การบริหารส่วนต าบล”   จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 

    ๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  ๒  หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคา 
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓  หรือย่ืนซองเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  คณะกรรมการฯ  จะไม่รับพิจารณา
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
สอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ “องค์การบริหารส่วน
ต าบล”  เท่านั้น 

        ๕.๓ “องค์การบริหารส่วนต าบล”  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปนี้       
   (๑)  ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ  “องค์การบริหารส่วนต าบล”        
   (๒)  ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล  (บุคคลธรรมดา)  หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
   (๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคา  ที่เป็นสาระส าคัญ
หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
   (๔)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม  แก้ไข เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือช่ือ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 
         ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ    
“องค์การบริหารส่วนต าบล”   มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ   ผู้
เสนอราคาได้  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

/๕.๕ องค์การ... 
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          ๕.๕  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด 
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ 
มิได้ รวมทั้ง  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะ
เป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 
            ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด  เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ   “องค์การบริหารส่วนต าบล”  จะให้ผู้เสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดง
หลักฐานที่ท าให้เช่ือได้ว่า  ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าช้ีแจงไม่เป็นที่รับ
ฟังได้  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
          ๕.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ 
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายช่ือไว้  ตามข้อ ๔.๕  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น    
ณ  วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 
“องค์การบริหารส่วนต าบล”  มีอ านาจที่จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศ
รายช่ือ  ตามข้อ  ๔.๕  และ  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
   ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 

๖.  การท าสัญญาจ้าง 
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓  กับ “องค์การบริหาร 

ส่วนต าบล” ภายใน     ๗   วัน  นับถัดจากวันที่ไดรั้บแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ   
๕    ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้  ให้  “องค์การบริหารส่วนต าบล”   ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้          
        ๖.๑  เงินสด 
        ๖.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓  วันท าการของทางราชการ 
        ๖.๓หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔(๒) 
        ๖.๔ หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน  เพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   
ต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  ๑.๔(๒)  
 

       /๖.๕ พันธบัตร... 



 
 
 
 

- ๖ - 
         ๖.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  
(ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว  

 ๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
๗.๑  (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
“องค์การบริหารส่วนต าบล”  จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น    ๑   งวด ดังนี้ 

   งวดที่   ๑   เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ    -      ของค่าจ้าง   
-  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน                                                        ให้แล้วเสร็จภายใน                           วัน 
           งวดสุดท้าย  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ   ๑๐๐%  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

๘.  อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะก าหนดในอัตราร้อยและ  ๐.๑๐  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓  
แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า    -   เดือน  ๒    ปี  
นับถัดจากวันที่  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  ได้รับมอบงานงวดสุดท้าย  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้
ใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน   ๑๕    วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
  ๑๐.  การจ่ายเงินล่วงหน้า 
          ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ      -      ของราคาค่าจ้างทั้งหมด  
แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย  หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ
ตามแบบดังระบุไว้ในข้อ  ๑.๔(๓)  หรือหนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัท 
เงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  ๑.๔(๓)  ให้แก่ “องค์การบริหาร
ส่วนต าบล”  ก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้านั้น 

๑๑.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
๑๑.๑  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างคร้ังนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ประจ าปีงบประมาณ   ๒๕๖๐    เงินกู้     

จาก                        -                       .    และเงินช่วยเหลือจาก            -                           . 
  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ตอ่เมื่อ ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐       . 

  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาคร้ังนี้  เป็นเงินทั้งส้ิน  ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-หน่ึงล้านห้าแสนบาทถ้วน- ) 
 

   /๑๑.๒ เมื่อ”องค์การ...  
 



 
 

- ๗ - 
        ๑๑.๒  เมื่อ “องค์การบริหารส่วนต าบล”  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่ังหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้น
ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนดผู้เสนอราคา  ซ่ึงเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
         (๒)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชยนาวีภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
         (๒)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
         (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี 
          ๑๑.๓  ผู้เสนอราคาซึ่ง  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุไว้ในข้อ  ๗  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  จะริบหลักประกันซอง  หรือเรียกร้อง
จากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น(ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
          ๑๑.๔  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญา  ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  ๑๒.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
          การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุไว้ในข้อ ๑.๕  จะน ามาใช้ในกรณีที่ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น  โดยวิธีการต่อไปนี้                                                                                                          . 
                                                                                     -                                                                                                   . 
          สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)  จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา  หรือภายในระยะเวลาที่  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  ได้ขยายออกไปโดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุใน
ข้อ  ๑.๕   
  ๑๓.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
         เมื่อ  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืช่าง กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท.  
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง  
ดังต่อไปนี ้
          ๑๓.๑  ช่างก่อสร้าง                                                                                                                      .   
          ๑๓.๒                                  -                                                                                              .
                 /๑๔.ข้อก าหนด... 



 
 

- ๘ - 
  ๑๔.  ข้อก าหนดการท าแผ่นป้าย 

          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย  และระเบียบ
ก าหนดได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
          ๑๔.๑  ผู้เสนอราคาจะต้องจัดท าแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ให้ด าเนินการ
ติดตั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   กรณีอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง ให้มีรายละเอียดในประกาศ  ดังนี้ 
   (๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  เจ้าของโครงการสถานที่ติดต่อส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลแพรกษา  โทร. ๐-๒๗๐๓-๗๙๐๑-๒  พร้อมดวงตราองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
        (๒)  ประเภทและชนิดของส่ิงกอ่สร้าง 
         (๓)  ปริมาณงานก่อสร้าง 
         (๔)  ช่ือ ที่อยู่ของผู้รับจ้างและเลขหมายโทรศัพท์ 
         (๕)  ระยะเวลาเร่ิมต้น และระยะเวลาสิ้นสุด 
         (๖)  วงเงินค่าก่อสร้าง และแหล่งเงินที่ก่อสร้าง 
         (๗)  ช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
         (๘)  ระบุข้อความ “ก่อสร้างด้วยเงินภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บ จ านวน......-......บาท  และหรือจาก
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่รัฐบาลให้ จ านวน........-........บาท 
         (๙)  ลักษณะและขนาดป้ายที่จะติดตั้งขณะด าเนินการก่อสร้าง รายละเอียด ดังนี้ 
   -   พื้นป้ายเป็นไม้อัดหรือกระเบื้องแผ่นเรียบหนาไม่นอ้ยกว่า ๔ มิลลิเมตร ขนาดไม่ต่ ากว่า 
๑.๒๐ X ๒.๔๐  เมตร (กว้างXยาว)          
   -   สีที่ใช้ต้องคงทนตลอดจนเสร็จสิ้นก่อสร้างโครงการ พ้ืนที่ใช้สีน้ าเงินตัวอักษร ตัวเลข และ
ตราส านักงานใช้สีเขียว 
   -   รายละเอียดสอบถามได้ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
   ๑๔.๒   กรณีด าเนินการก่อสร้างงานแล้วเสร็จ ให้ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ 
งานก่อสร้าง ซ่ึงมีลักษณะคงทนถาวร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(๑) ช่ือองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา พร้อมดวงตรา 
(๒) ประเภทและชนิดของส่ิงก่อสร้าง 
(๓) ปีงบประมาณที่ท าการกอ่สร้าง 
(๔) วงเงินค่าก่อสร้าง และแหล่งเงินที่ก่อสร้าง 
(๕) ลักษณะและขนาดป้ายที่จะติดตั้งภายหลังงานเสร็จสิ้น มีรายละเอียด ดังนี้ 

-  พื้นป้ายเป็นเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มิลลิเมตร ขนาดไม่ต่ ากว่า ๐.๖๐ X ๑.๐๒  เมตร    
(กว้างXยาว) มีกรอบโดยรอบเป็นเหล็กขนาดกว้าง ๑ นิ้ว หนา ๒.๓  มิลลิเมตร  ประกอบแผ่นป้าย 

   -   ตั้งบนเสากลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ยกว่า ๒ นิ้ว ด้านบนเสา ปิดด้วยไม้กลึง จ านวน 
๒ เสา ความสูงประมาณ ๑.๕๐ เมตร ถึง ๒.๐๐ เมตร จากระดับดินตามสภาพพื้นที่ ฐานเสาที่ฝังลงในดินไม่ต่ ากว่า ๕๐ 
เซนติดเมตร มีคอนกรีตหุ้มโดยรอบ 

      /-ต้องมีสี... 



 

- ๙ - 
 

   -   ต้องมีสีรองพ้ืนเป็นสีกันสนิม สีที่ใช้เป็นสีน้ า โดยพื้นป้ายใช้สีน้ าเงิน ตัวอักษร ตัวเลข และ
ตราส านักงานใช้สีขาว 
   -   รายละเอียดสอบถามได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
       ๑๔.๓  ส าหรับงานก่อสร้างที่เป็นการสร้างทาง คลอง หรือล าน้ า ให้ติดตั้งแผ่นป้ายรายละเอียด
งานก่อสร้าง ตามข้อ ๑๔.๑ และข้อ ๑๔.๒ ไว้ ณ จุดเร่ิมต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย ๒ ชุด ในระหว่าง
ระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้าง  พึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 ๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้าง  พึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

 
                             องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 

 
 

                             (นางสาวไพรวัลย์  พุ่มอาศัย) 
                             ผู้อ านวยการกองคลัง 

                                                                                   
 

 


