ประกาศองค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกษา
เรื่ อง สอบราคาจ้ างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้า -ห้องส้วมส้าหรับผู้พิการ
(บริเวณสวนสาธารณะ อบต.แพรกษา) หมู่ ๒ ต้าบลแพรกษา
****************************
ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา สานักงานเลขที่ ๕๔๕ หมู่ที่ ๖ ตาบลแพรกษา อาเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างห้องนา –ห้องส้วม สาหรับ
ผู้พิการ (บริเวณสวนสาธารณะ อบต.แพรกษา) หมู่ ๒ ตาบลแพรกษา โดยก่อสร้างเป็นอาคาร คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๕.๐๐ เมตร จานวน ๑ หลัง ตามรูปแบบและรายละเอียด อบต.แพรกษา ราคากลาง ของงานก่ อสร้ างในการสอบราคาครั้ งนี้ เป็ นเงิน
๕๒๗,๐๐๐.-บาท (-ห้ าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้ วน-)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี
๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านัน
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตาบล ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาจ้างครังนี
๕. ต้องมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกับงานที่สอบราคาจ้างวงเงินไม่น้อยกว่า
๒๑๐,๘๐๐.-บาท ในสัญญาเดียวกั น และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา เชื่อถือ
กาหนดดู สถานที่ ก่อสร้าง ในวั นที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ .ระหว่ างเวลา ๑๐.๔๐ น. ถึ งเวลา ๑๑.๑๐ น.
ณ กองช่าง สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา พร้อมกับรับฟังคาชีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๕ .
มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๔๐ น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา ผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลแพรกษา จะถือว่าได้ทราบและเข้าใจรายละเอียดดีแล้วเมื่อมีปัญหาและอุปสรรค ในการทางานผู้เสนอ
ราคาจะนามาเป็นข้อโต้แย้งใด ๆ ในภายหลังมิได้

/กาหนดยื่นซอง...

-๒กาหนดยื่ นซองสอบราคา ในวั น ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - ๕ มิ ถุน ายน ๒๕๖๐ และวัน ที่ ๗
มิถุนายน ๒๕๖๐ .ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบล
แพรกษา และในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือหรือการ
จ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ ที่ว่าการอาเภอเมืองสมุทรปราการ (ชัน ๓) อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ และกาหนดเปิ ดซองสอบราคาในวันที่ ๘ มิ ถุนายน ๒๕๖๐ ตังแต่เ วลา ๑๐.๔๐ น. เป็นต้ นไป
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ
ผู้สนใจติดต่อขอซือ เอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๓๐๐.- บาท (-สามร้ อยบาทถ้ วน-) ได้ที่ กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา เลขที่ ๕๔๕ หมู่ที่ ๖ ตาบลแพรกษา อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ . หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
๐๒-๗๐๓๗๙๐๑-๒ ต่อ ๑๑๕ ในวันและเวลาราชการ (ในกรณีที่มอบให้บุคคลอื่นมาขอซือเอกสารจะต้องมีหนังสือ
มอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย)
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอิม แพหมอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา

เอกสารสอบราคาจ้ างเลขที่ ๗ /๒๕๖๐ .
การจ้ างเหมา โครงการก่อสร้างห้องน้า - ห้องส้วมส้าหรับคนพิการ
(บริเวณสวนสาธารณะ อบต.แพรกษา) หมู่ ๒ ต้าบลแพรกษา
ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
****************************
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา ซึ่งต่อ ไปนีเรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตาบล” มีความ
ประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างห้องนา – ห้องส้วมสาหรับคนพิการ (บริเวณสวนสาธารณะ อบต.แพรกษา)
หมู่ ๒ ตาบลแพรกษา โดยก่อสร้างเป็นอาคาร คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร จานวน ๑ หลัง ตามรูปแบบและ
รายละเอียด อบต.แพรกษา โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสารสอบราคา
๑.๑
แบบรูปรายการละเอียด
.
๑.๒
แบบใบเสนอราคา
.
๑.๓
แบบสัญญาจ้าง
.
๑.๔
แบบหนังสือคาประกัน
.
(๑) หลักประกันซอง
.
(๒) หลักประกันสัญญา
.
๑.๕
บทนิยาม
.
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
.
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม .
๑.๖
แบบบัญชีเอกสาร
.
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
.
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
.
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อ ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิงงานของทางราชการ หรือ ของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อ แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ไ ด้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือ
บุคคลอื่นเป็นผู้ทิงงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน
/๒.๕ ผู้เสนอราคา...

-๒๒.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ
งานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่ น้อยกว่ า ๒๑๐,๘๐๐.-บาท ในสั ญญาเดียวกัน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ “องค์การบริหารส่วนตาบล” เชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่ วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุมและบัญชีผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้นัน สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทังรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน(๑)
(๔) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทังรับรองสาเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทังหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖(๑)
๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) หลักประกันซอง (ถ้ามี)
(๓) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทังรับรองสาเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีการ
กาหนดผลงานตามข้อ ๒.๖ เท่านัน)
(๔) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทังกาไรไว้ด้วย
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทังหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒)

/๔ การเสนอ...

-๓๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทังสิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมทังประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทังนีราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวม
ทังสินซึง่ รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทังปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก “องค์การบริหารส่วนตาบล” ให้เริ่มทางาน
๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทังหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อ ย จ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา .โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๗ /๒๕๖๐ ”
โดยยื่นโดยตรงต่อ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ๕ มิถุนายน
๒๕๖๐ และวันที่ ๗ มิถุนายนม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ และในวันที่ ๖
มิถุนายน ๒๕๖๐ .เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศู นย์ รวมข้ อมูลข่ าวสารการซื้อหรื อการจ้ างขององค์ การบริ หาร
ส่ วนตาบลระดับอาเภอ ที่ว่าการอาเภอเมืองสมุทรปราการ (ชั้ น ๓) อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
และกาหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตังแต่เวลา ๑๐.๔๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบ จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้
เสนอราคาที่ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ เ สนอราคารายอื่ น ตามข้ อ ๑.๕(๑) ณ วั น ประกาศสอบราคาหรื อ ไม่
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาก่อน หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่า มีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ
เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนัน
ออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิไ ด้รับการคัดเลือ ก และ “องค์การบริหารส่วน
ตาบล” จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิงงาน เว้นแต่คณะกรรมกาฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนัน
เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือ เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
/ผู้เสนอ...

-๔ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือ เป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น ณ ศู นย์ รวมข้ อมูลข่ าวสารการซื้อหรื อการจ้ างขององค์ การบริ หารส่ วนตาบลระดับอาเภอ ที่ว่าการ
อาเภอเมืองสมุทรปราการ (ชั้ น ๓) อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐.
ตังแต่เวลา ๑๐.๔๐ น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ไ ด้
ดาเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครังนี “องค์การบริหารส่วนตาบล” จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณา
ราคาของผู้เสนอราคารายนัน เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
สอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทังนีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ “องค์การบริหารส่วน
ตาบล” เท่านัน
๕.๓ “องค์การบริหารส่วนตาบล” สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปนี
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนันในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ “องค์การบริหารส่วนตาบล”
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือทังหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็นสาระสาคัญ
หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตั ด สิ น การสอบราคาหรื อ ในการท าสั ญ ญา คณะกรรมการเปิ ด ซองสอบราคาหรื อ
“องค์การบริหารส่วนตาบล” มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนอราคาได้ “องค์การบริหารส่วนตาบล” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
/๕.๕ “องค์การ...

-๕๕.๕ “องค์การบริหารส่วนตาบล” ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทังนี เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ
และให้ ถือ ว่าการตัดสินของ “องค์การบริหารส่วนตาบล” เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิไ ด้
รวมทัง “องค์การบริหารส่วนตาบล” จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิงงาน ไม่ว่าจะเป็น
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมี เหตุที่เชื่อ ได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณี ที่ ผู้ เ สนอราคาต่ าสุ ด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ ว่ า ไม่ อ าจด าเนิ น งานตามสั ญ ญาได้
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ “องค์การบริหารส่วนตาบล” จะให้ผู้เสนอราคานันชีแจงและแสดง
หลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชีแจงไม่เป็นที่รับ
ฟังได้ “องค์การบริหารส่วนตาบล” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนัน
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น
ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖
“องค์การบริหารส่วนตาบล” มีอานาจที่จะตัดรายชื่อ ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศ
รายชื่อ ตามข้อ ๔.๕ และ “องค์การบริหารส่วนตาบล” จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนันเป็นผู้ทิงงาน
ในกรณีนีหากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการ
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๖. การทาสั ญญาจ้ าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับ “องค์การบริหาร
ส่วนตาบล” ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ
๕ ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้ “องค์การบริหารส่วนตาบล” ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลัก ประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “องค์การบริหารส่วนตาบล” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือ
ก่อนหน้านันไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือคาประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคาประกันดังระบุในข้อ ๑.๔(๒)
๖.๔ หนังสือคาประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคาประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อ เวียนให้ส่วนราชการหรือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้อ งถิ่น
ต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคาประกันดังระบุในข้อ ๑.๔(๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
/๗.ค่าจ้าง...

-๖๗. ค่าจ้ างและการจ่ ายเงิน
๗.๑ (สาหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
“องค์การบริหารส่วนตาบล” จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด ดังนี
งวดที่ ๑ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ - ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ให้แล้วเสร็จภายใน - วัน
งวดสุ ดท้ าย เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทังหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทังทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่ อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า - เดือน ๒ ปี
นับถัดจากวันที่ “องค์การบริหารส่วนตาบล” ได้รับมอบงานงวดสุดท้าย โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้
ใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๐. การจ่ ายเงินล่ วงหน้ า
ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ - ของราคาค่าจ้างทังหมด
แต่ทังนีจะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคาประกันของธนาคารในประเทศ
ตามแบบดังระบุไว้ในข้อ ๑.๔(๓) หรือหนังสือคาประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคา
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคาประกันดังระบุในข้อ ๑.๔(๓) ให้แก่ “องค์การบริหาร
ส่วนตาบล” ก่อนการรับชาระเงินล่วงหน้านัน
๑๑. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครังนี ได้มาจากเงิน จ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ .
เงินกู้ จาก
.และเงินช่วยเหลือจาก
.
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา ได้ รับอนุมัติเงิน .
ค่าก่ อสร้ างจากเงินจ่ ายขาดเงินสะสม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
. แล้วเท่านัน
ราคากลางของงานก่ อสร้ างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็ นเงินทั้งสิ้น ๕๒๗,๐๐๐.- บาท (-ห้ าแสนสองหมื่น
เจ็ดพันบาทถ้ วน-)
๑๑.๒ เมื่อ “องค์การบริหารส่วนตาบล” ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนัน
ต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกาหนดผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี
/(๑) แจ้งการ...

-๗(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัด การให้สิ่ งของดัง กล่ าวบรรทุก โดยเรือ ไทย หรื อ เรือ ที่มีสิ ทธิ เช่ นเดีย วกั บเรือ ไทย จาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุก
สิ่ ง ของนั นโดยเรื อ อื่ น ที่ มิ ใ ช่ เ รื อ ไทย ซึ่ ง จะต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตเช่ น นั นก่ อ นบรรทุ ก ของลงเรื อ อื่ น หรื อ เป็ น ของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู้เสนอราคาซึ่ง “องค์การบริหารส่วนตาบล” ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดระบุไว้ในข้อ ๗ “องค์การบริหารส่วนตาบล” จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้อง
จากผู้ออกหนังสือคาประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทังจะพิจารณาให้
เป็นผู้ทิงงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๔ “องค์การบริหารส่วนตาบล” สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบ
สัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๒. การปรับราคาค่างานก่ อสร้ าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุไว้ในข้อ ๑.๕ จะนามาใช้ในกรณีที่ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึน โดยวิธีการต่อไปนี
.
.
.
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ “องค์การบริหารส่วนตาบล” ได้ขยายออกไปโดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุใน
ข้อ ๑.๕
๑๓. มาตรฐานฝี มือช่ าง
เมื่อ “องค์การบริหารส่วนตาบล” ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ต กลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนีแล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท.
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง
ดังต่อไปนี
๑๓.๑ สาขาโยธา,ก่อสร้าง
.
๑๓.๒
.
๑๔. ข้ อกาหนดการทาแผ่ นป้ าย
ในระหว่ างระยะเวลาการก่ อ สร้า งผู้ รับ จ้า งพึ งปฏิบั ติต ามหลั กเกณฑ์ที่ กฎหมาย และระเบีย บ
กาหนดได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
/๑๔.๑ ผู้เสนอราคา...

-๘๑๔.๑ ผู้เสนอราคาจะต้อ งจัดทาแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ให้ดาเนินการ
ติดตัง โดยมีรายละเอียดดังนี
กรณีอยู่ระหว่างการดาเนินการก่อสร้าง ให้มีรายละเอียดในประกาศ ดังนี
(๑) องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา เจ้าของโครงการสถานที่ติดต่อสานักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลแพรกษา โทร. ๐-๒๗๐๓๗๙๐๑-๒ พร้อมดวงตราองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
(๒) ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
(๓) ปริมาณงานก่อสร้าง
(๔) ชื่อ ที่อยู่ของผู้รับจ้างและเลขหมายโทรศัพท์
(๕) ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสินสุด
(๖) วงเงินค่าก่อสร้าง และแหล่งเงินที่ก่อสร้าง
(๗) ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
(๘) ระบุข้อความ “ก่อสร้างด้วยเงินภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บ จานวน......-......บาท และหรือจาก
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่รัฐบาลให้ จานวน........-........บาท
(๙) ลักษณะและขนาดป้ายที่จะติดตังขณะดาเนินการก่อสร้าง รายละเอียด ดังนี
พืนป้ายเป็นไม้อัดหรือกระเบืองแผ่นเรียบหนาไม่นอ้ ยกว่า ๔ มิลลิเมตร ขนาดไม่ต่ากว่า
๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร (กว้างXยาว)
สีที่ใช้ต้องคงทนตลอดจนเสร็จสินก่อสร้างโครงการ พืนที่ใช้สีนาเงินตัวอักษร ตัวเลข และ
ตราสานักงานใช้สีเขียว
รายละเอียดสอบถามได้ที่สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
๑๔.๒ กรณีดาเนินการก่อสร้างงานแล้วเสร็จ ให้ติดตังแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
งานก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะคงทนถาวร โดยมีรายละเอียดดังนี
(๑) ชื่อองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา พร้อมดวงตรา
(๒) ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
(๓) ปีงบประมาณที่ทาการก่อสร้าง
(๔) วงเงินค่าก่อสร้าง และแหล่งเงินที่ก่อสร้าง
(๕) ลักษณะและขนาดป้ายที่จะติดตังภายหลังงานเสร็จสิน มีรายละเอียด ดังนี
- พืนป้ายเป็นเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มิลลิเมตร ขนาดไม่ต่ากว่า ๐.๖๐ X ๑.๐๒ เมตร
(กว้างXยาว) มีกรอบโดยรอบเป็นเหล็กขนาดกว้าง ๑ นิว หนา ๒.๓ มิลลิเมตร ประกอบแผ่นป้าย
ตังบนเสากลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิว ด้านบนเสา ปิดด้วยไม้กลึง จานวน
๒ เสา ความสูงประมาณ ๑.๕๐ เมตร ถึง ๒.๐๐ เมตร จากระดับดินตามสภาพพืนที่ ฐานเสาที่ฝังลงในดินไม่ต่ากว่า ๕๐
เซนติเมตร มีคอนกรีตหุ้มโดยรอบ
ต้องมีสีรองพืนเป็นสีกันสนิม สีที่ใช้เป็นสีนา โดยพืนป้ายใช้สีนาเงิน ตัวอักษร ตัวเลข และ
ตราสานักงานใช้สีขาว
รายละเอียดสอบถามได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
/๑๔.๓ สาหรับงาน...

-๙๑๔.๓ สาหรับงานก่อสร้างที่เป็นการสร้างทาง คลอง หรือลานา ให้ติดตังแผ่นป้ายรายละเอียดงาน
ก่อสร้าง ตามข้อ ๑๔.๑ และข้อ ๑๔.๒ ไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสินสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย ๒ ชุด ในระหว่างระยะเวลา
การก่อสร้างผู้รับจ้าง พึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้าง พึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา

(นางสาวไพรวัลย์ พุ่มอาศัย)
ผู้อานวยการกองคลัง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร และราคากลาง ในงานจ้ างก่ อสร้ าง

โครงการก่อสร้างห้องน้า –ห้องส้วม ส้าหรับผู้พิการ (บริเวณสวนสาธารณะ อบต.แพรกษา) หมู่ ๒ ต้าบลแพรกษา
๑. โครงการ ก่อสร้างห้องน้า-ห้องส้วม ส้าหรับผู้พิการ (บริเวณสวนสาธารณะ อบต.แพรกษา) หมู่ ๒ ต้าบลแพรกษา
.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา
.
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๐,๐๐๐.-บาท (-หกแสนบาทถ้วน-)
.
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยก่อสร้างเป็นอาคาร คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร จานวน ๑ หลัง
ตามรูปแบบและรายละเอียด อบต.แพรกษา แพรกษา
.
๔. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๒๗,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามเอกสารแนบท้าย
.
๖. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
๕.๑ นายประพัทธ์ ชอบสอน
๕.๒ ดร.บรรพต
เมฆนิติกุล
๕.๓ นายสุรสิทธิ์ ทัดสาราญ

