
      
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง 

เรื่อง  สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล จํานวน 4 จุด   

ตําบลไม้เรียง  อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา  จํานวน 1 

โครงการ ตามรายการ ดังนี้ 

1. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านในสวน หมู่ที่ 1 ตําบลไม้เรียง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ทําการขุดเจาะบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว โดยใช้ท่อ PVC สวมปลอกบ่อและทําการย้ายเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจากบ่อเก่า

มาลงบ่อที่ทําการขุดเจาะใหม่   เป็นเงิน 120,000.-บาท 

2.  ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองหาด  หมู่ ที่  2 ตําบลไม้ เรียง  อํา เภอฉวาง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช ทําการขุดเจาะบาดาลขนาด Ø 6 น้ิว โดยใช้ท่อ PVC สวมปลอกบ่อและทําการย้ายเครื่องสูบ

น้ําไฟฟ้าจากบ่อเก่ามาลงบ่อที่ทําการขุดเจาะใหม่  เป็นเงิน 120,000.-บาท 

3. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านควนพลอง  หมู่ ที่  4 ตําบลไม้ เรียง  อํา เภอฉวาง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช ทําการขุดเจาะบาดาลขนาด Ø 6 น้ิว โดยใช้ท่อ PVC สวมปลอกบ่อและทําการย้ายเครื่องสูบ

น้ําไฟฟ้าจากบ่อเก่ามาลงบ่อที่ทําการขุดเจาะใหม่  120,000.-บาท 

4. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านกันละ หมู่ที่ 6 ตําบลไม้เรียง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทํา

การขุดเจาะบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว โดยใช้ท่อ PVC สวมปลอกบ่อและทําการติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าขนาด 1.5 

แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง พร้อมตู้ควบคุมระบบเปิดปิดอัตโนมัติ จํานวน 1 ชุด  140,000.-บาท 

รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 4 ป้าย  
เป็นเงินทั้งส้ิน 500,000.-  บาท  กําหนดงานแล้วเสร็จ  90 วัน  ยืนราคา  30 วัน  ผลงานก่อสร้างประเภท

เดียวกัน  250,000.-  บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

  1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ซ่ึงมีอาชีพรับจ้างงานตามประกาศสอบ

ราคาจ้างดังกล่าวและต้องมีผลงานก่อสร้างงานประเภทเดียวกันกับที่สอบราคาในวงเงิน  250,000.-  บาท 

(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ในสัญญาเดียวกัน  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซ่ึงกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ

ส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ 

/2. ไม่เปน็... 
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  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ใน  บัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 

  3. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสารสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เว้นแต่

รัฐบาลของผู้เสนอราคา  ได้มีคําส่ังให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

 4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร

ส่วนตําบลไม้เรียง  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเปน็การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง

เป็นธรรมในการสอบราคาจ้างนี้ 

  กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียด ในวันที่    24   เมษายน   2556  

ตั้งแต่เวลา 11.00  น.  -  12.00   น. ณ องค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง หากผู้ประสงค์จะสอบราคาไม่มา

รับฟังคําช้ีแจง และไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง จะถือว่าผู้นั้นได้รับทราบคําช้ีแจง และไปดูสถานที่แล้ว จะยกมา

เป็นข้อแก้ตัว ข้อโต้แย้งใด ๆ ในภายหลังไม่ได้ทั้งส้ิน  

 กําหนดยืน่ซองสอบราคา ใน วันที่   5    เมษายน  2556   ถึงวันที่    25   เมษายน  2556 

ระหว่างเวลา  08.30  น. ถึง  16.30  น.  โดยยืน่ซองสอบราคา ณ ศนูย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการ

จ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (ที่ว่าการอําเภอฉวาง)  และกําหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 

26 เมษายน  2556   ตั้งแต่เวลา  11.00  น เปน็ต้นไป 

  ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและซ้ือเอกสารสอบราคาได้  ซองละ  1,000.-  บาท  (หนึ่งพัน

บาทถ้วน)  ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง         ระหว่างวันที่  5 เมษายน  2556   ถึง

วันที่   225   เมษายน   2556    หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข  0-7567-1167  ในวันและเวลา

ราชการ  หรือดูรายละเอียดได้ทาง  www.maireang.go.th  ,  www.gprocurement.go.th   

                   

 

               ประกาศ  ณ  วันที่    5    เดือน เมษายน   พ.ศ. 2556 

         

              (นายธรรมศักด์ิ  อุบล) 

        นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง 

 

 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่    1 /  2556 

  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จํานวน 4 จุด  ในเขตพืน้ที่ตําบลไม้เรียง     

                    อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง ลงวันที่   5  เมษายน 2556  

........................................ 

องค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตําบล” มีความ

ประสงค์จะสอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล จํานวน 4 จุด  ในเขตพ้ืนที่ตําบลไม้เรียง  อําเภอฉวาง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านในสวน หมู่ที่ 1 ตําบลไม้เรียง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ทําการขุดเจาะบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว โดยใช้ท่อ PVC สวมปลอกบ่อและทําการย้ายเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าจากบ่อเก่า

มาลงบ่อที่ทําการขุดเจาะใหม่  เป็นเงิน 120,000.-บาท 

2.  ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองหาด  หมู่ ที่  2 ตําบลไม้ เรียง  อํา เภอฉวาง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช ทําการขุดเจาะบาดาลขนาด Ø 6 น้ิว โดยใช้ท่อ PVC สวมปลอกบ่อและทําการย้ายเครื่องสูบ

น้ําไฟฟ้าจากบ่อเก่ามาลงบ่อที่ทําการขุดเจาะใหม่  เป็นเงิน  120,000.-บาท 

3. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านควนพลอง  หมู่ ที่  4 ตําบลไม้ เรียง  อํา เภอฉวาง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช ทําการขุดเจาะบาดาลขนาด Ø 6 น้ิว โดยใช้ท่อ PVC สวมปลอกบ่อและทําการย้ายเครื่องสูบ

น้ําไฟฟ้าจากบ่อเก่ามาลงบ่อที่ทําการขุดเจาะใหม่  เป็นเงิน 120,000.-บาท 

4. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านกันละ หมู่ที่ 6 ตําบลไม้เรียง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทํา

การขุดเจาะบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว โดยใช้ท่อ PVC สวมปลอกบ่อและทําการติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าขนาด 1.5 

แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง พร้อมตู้ควบคุมระบบเปิดปิดอัตโนมัติ จํานวน 1 ชุด  เป็นเงิน 140,000.-บาท 

รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียงกาํหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  4  

ป้าย  ราคากลางของงานก่อสร้าง  500,000.- บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน) กําหนดงานแล้วเสรจ็ 90 วัน ยืนราคา 

30 วัน  ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนั  250,000.-  บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีข้อแนะนาํและ

ข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 

  1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

                    1.1 แบบใบเสนอราคา/บญัชีรายการก่อสร้าง/บัญชีรายการเอกสาร 

                 1.2 แบบสัญญาจ้าง 

                      1.3 แบบหนงัสือคํ้าประกนั 

                      1.4 บทนิยาม 

   (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

   (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

 

/1.5 แบบบญัชี… 
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       1.5 แบบบัญชีเอกสาร 

   (1)  บัญชีเอกสารส่วนที ่ 1 

   (2)  บัญชีเอกสารส่วนที ่ 2 

  2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

        2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูก

แจ้งเวียนชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อ

หรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตําบล 

         2.2. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ใน บัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการหรือ

ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 

                      2.3 ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอม

ข้ึนศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา  ได้มีคําส่ังให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

  2.4. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคา

ให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ

แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างนี้ 

  2.5.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ได้ซ้ือเอกสารสอบราคาจากองค์การบริหารส่วนตําบล

เท่านั้น  

  3. หลักฐานการเสนอราคา 

        ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเปน็  2  ส่วน  คือ 

                     3.1  ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้   

  (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

    (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัดให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองจด

ทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรายชื่อหุ้นผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

    (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม(ถ้ามี)  และบัญชีผู้

ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

   (2)ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผู้นั้น  สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน

พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

 

/(3)ในกรณี… 
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   (3)ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกัน  ในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นสําเนา

สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล

ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสาร

ตามที่ระบุไว้ในข้อ  14  (1) 

   (4)สําเนาทะเบียนพาณิชย์  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

   (5)บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดให้ยื่น  ตามแบบในข้อ  1.5  (1)        

3.2.  ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

   (1)หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ

อํานาจให้บุคคลอื่นทําการแทน 

   (2)บัญชีรายการก่อสร้าง ซ่ึงจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษี

ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย 

   (3)สําเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมท้ังรบัรองสําเนาถกูต้อง 

    (4)บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดให้ยื่น  ตามแบบในข้อ  1.5  (2) 

  4. การย่ืนซองสอบราคา 

   4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาน้ีโดยไม่มี

เงื่อนไขใดๆ ทั้งส้ิน  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 

จํานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตก  

เติม  แก้ไข  เปล่ียนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา  พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

   4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้

ครบถ้วน 

   ในการเสนอราคา  ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยให้เสนอ

ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งน้ี 

ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็น

สําคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

   ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   30  วัน  นับแต่วันเปิดซอง

สอบราคาโดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอ

ราคามิได้ 

   4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  90  วัน  

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตําบลให้เริ่มทํางาน 
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   4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและ

รายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไข

ในเอกสารสอบราคา 

   4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง

ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และส่งถึงหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  โดยระบุไว้ที่หน้า

ซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 1 / 2556”  โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตําบล 

ตั้งแต่วันที่     5  เมษายน   2556   ถึงวันที่   25 เมษายน  2556  ระหว่างเวลา 08.30  น. ถึง 16.30  น.  

ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (ที่ว่าการอําเภอฉวาง) 

   เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และ

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่  26  เมษายน  2556  ตั้งแต่เวลา  11.00  น. 

เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (ที่ว่าการ

อําเภอฉวาง) 

  5. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

         5.1 ในการสอบราคาครัง้น้ี องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 

        5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการ

เสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือย่ืนซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการ

เปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง

เล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีท่ี

พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบล เท่านั้น 

                      5.3 องค์การบริหารส่วนตําบล สงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มี

การผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้ 

          (1)ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รบัเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน

การรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตําบล 

           (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหนึง่

อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

           (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น

สาระสําคัญหรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

           (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปล่ียนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง

ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
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          5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญาคณะกรรมการเปิดซองสอบ

ราคาหรือองค์การบริหารส่วนตําบล มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่

เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตําบล มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐาน

ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

                       5.5 องค์การบริหารส่วนตําบล ทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่ง

ราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง

รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือ

ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียงเป็นเด็ดขาด ผู้

เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตําบล จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา

และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ท้ิงงานหากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริตหรือมีการ

สมยอมกันในการเสนอราคา 

        ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตาม

สัญญาได้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตําบล จะให้ผู้เสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดง 

หลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําช้ีแจงไม่เป็น

ที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตําบล มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

  6. การทําสญัญาจ้าง 

          ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.2 กับ

องค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง ภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา

เป็นจํานวนเท่ากับร้อยละห้า ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตําบล ยึดถือไว้ในขณะทํา

สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

          6.1 เงินสด 

                     6.2 เช็คทีธ่นาคารส่ังจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล โดยเปน็เช็คลงวันทีที่่ทํา

สัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาํการของทางราชการ 

                      6.3 หนังสือคํ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนงัสือค้ําประกนัดังระบุ

ในข้อ1.3 

         6.4 พันธบตัรรัฐบาลไทย 

                         6.5 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือ

การพาณิชย์ และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้า 
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ประกันของธนาคาร ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกําหนด (การใช้หลักประกันตามข้อน้ีใช้เฉพาะสัญญา

จ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท 

       หลักประกนันี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นบัถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ

ราคา(ผู้รับจา้ง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้าง 

  7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 

     องค์การบริหารส่วนตําบล จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ผูร้บัจ้าง  จํานวนงวดเดียว  ดังน้ี  

  งวดสุดท้าย  เปน็จํานวนเงินในอัตราร้อยละ  100  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รบัจ้างได้ปฏิบัติงานท้ังหมดให้

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย 

  8. อัตราค่าปรับ 

   ค่าปรบัตามแบบสัญญาจ้างจะกําหนดในอัตราร้อยละ  0.10  ของค่าจ้างตามสัญญา

ต่อวัน 

  9. การรับประกันความชาํรุดบกพร่อง 

                     ผู้ชนะการสอบราคาซ่ึงได้ทาํข้อตกลงเปน็หนังสือ หรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบใุน

ข้อ 1.2 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1  

ปี (หน่ึงปี)  นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง ได้รบัมอบงานโดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซม

แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  15  วัน นับถัดจากวันทีไ่ด้รบัแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

  10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 

   10.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งน้ี  ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

2555 (จ่ายขาดสะสม) 

   การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตําบล ได้รับอนุมัติเงินค่า

ก่อสร้างจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555 (จ่ายขาดสะสม) แล้วเท่านั้น 

   10.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบล ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและ

ได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่ังหรือนําส่ิงของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก

ต่างประเทศ  และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ 

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

    (1) แจ้งการส่ังหรือนําส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างส่ังหรือซ้ือของจากต่างประเทศ  

เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

/ (2) จัดการ… 
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    (2) จัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ

เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

พาณิชยนาวี ให้บรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรือ

อ่ืน  หรือเป็นที่ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

    (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า

ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

   10.3 ผู้เสนอราคาซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือ

ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตําบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้

ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

   10.4 องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดใน

แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

  11. มาตรฐานฝีมือช่าง 

   เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตก

ลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคา

จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตร 

ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่

ต่ํากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย 1 คนในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

 

11.1     ช่างก่อสร้าง 

11.2 - 

11.3 - 

12. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ที่กฎหมายและ 

ระเบียบได้กาํหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 

       องค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง 

 

 

          วันที ่           เดือน  เมษายน   พ.ศ. 2556 

 

 

 



  

 

 

 

ที่ นศ 80502/ ว           ทีท่ําการองค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง 

            อําเภอฉวาง  นศ  80260 

       เมษายน    2556 

เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศข่าวสารของทางราชการ 

เรียน     ส่วนราชการ/กํานัน ผู้ใหญ่บ้านตาํบลไม้เรียง (ยกเว้นหมู่ที่ 3,8 )ผู้ประกาศข่าวประจํา   

     หมูบ้่านทุกหมูบ้าน (เว้นหมู่ที่ 3และหมู่ที ่8)  วิทยุชุมชนนากะชะ 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. สําเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง จํานวน  2  ฉบับ 

  2. สําเนาเอกสารสอบราคาจ้าง    จํานวน  2  ชุด 

  ด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง มีความประสงค์จะดําเนินการสอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อ

บาดาล จํานวน 4 จุด ในพื้นที่ตําบลไม้เรียง  อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  องค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศการสอบ

ราคาจ้างเหมาดังกล่าว ให้ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า

คงได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี 

  จึงเรียนมาเพือ่ขอความอนุเคราะห์  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

         ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

      (นายธรรมศักดิ์  อุบล) 

        นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง 

 

 

 

 

 

 

ส่วนการคลัง 

โทร./ โทรสาร 0-7564-1167 

 



 

 

 
 
 

ที่ นศ 80502/ ว          ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง 

            อําเภอฉวาง  นศ  80260 

         เมษายน        2556 

เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ 

เรียน     ผู้รับจ้าง 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. สําเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง จํานวน  1  ฉบับ 

  2. สําเนาเอกสารสอบราคาจ้าง    จํานวน  1  ชุด 

  ด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง มีความประสงค์จะดําเนินการสอบราคาจ้างเหมา

โครงการขององค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยแล้วข้างต้น หากท่านมี

ความประสงค์ท่ีจะเข้าสอบราคาในคร้ังนี้ ขอให้ท่านไปติดต่อเพ่ือขอซ้ือเอกสารสอบราคาได้ท่ีทําการองค์การ

บริหารส่วนตําบลไม้เรียง ตามกําหนดระยะเวลาที่ปรากฎในประกาศสอบราคาดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพือ่ทราบ 

         ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

       (นายธรรมศักด์ิ  อุบล) 

                นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนการคลัง 

โทร./ โทรสาร 0-7564-1167 

 



 
 

ที่ นศ 80502/ ว          ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง 

            อําเภอฉวาง  นศ  80260 

         เมษายน        2556 

เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ 

เรียน     ผู้รับจ้าง 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. สําเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง จํานวน  1  ฉบับ 

  2. สําเนาเอกสารสอบราคาจ้าง    จํานวน  1  ชุด 

  ด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง มีความประสงค์จะดําเนินการสอบราคาจ้างเหมา

โครงการขององค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยแล้วข้างต้น หากท่านมี

ความประสงค์ท่ีจะเข้าสอบราคาในคร้ังนี้ ขอให้ท่านไปติดต่อเพ่ือขอซ้ือเอกสารสอบราคาได้ท่ีทําการองค์การ

บริหารส่วนตําบลไม้เรียง ตามกําหนดระยะเวลาที่ปรากฎในประกาศสอบราคาดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพือ่ทราบ 

         ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

       (นายธรรมศักด์ิ  อุบล) 

                นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนการคลัง 

โทร./ โทรสาร 0-7564-1167 
 
 



 

 

 

ที่ นศ 80502/            ทีท่ําการองค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง 

            อําเภอฉวาง  นศ  80260 

           เมษายน    2556 

เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศข่าวสารของทางราชการ 

เรียน     ส่วนราชการ 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. สําเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง จํานวน  2  ฉบับ 

  2. สําเนาเอกสารสอบราคาจ้าง    จํานวน  2  ชุด 

  ด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง มีความประสงค์จะดําเนินการสอบราคาจ้างเหมา

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  จํานวน 4 จุด  ในเขตพื้นที่ตําบลไม้เ รียง   อําเภอฉวาง   จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

  องค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศการสอบ

ราคาจ้างเหมาดังกล่าว ให้ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า

คงได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี 

  จึงเรียนมาเพือ่ขอความอนุเคราะห์  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

         ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

        (นายธรรมศกัด์ิ  อุบล) 

      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนการคลัง 

โทร./ โทรสาร 0-7564-1167 

 



องค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง                 องค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง                            

166  หมู่ที่ 1  ตําบลไม้เรียง   166  หมู่ที่ 1  ตําบลไม้เรียง 

อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

80260      80260 

 

เรียน  เจา้ของร้าน อศิราวลี วัสดุภัณฑ์  เรียน  ผู้จัดการ หจก.วรางคณา การพาณิชย์ 

 เลขที่ 71/1 หมู่ที่ 3  ตําบลกําโลน  เลขที่ 71  หมู่ที่ 5  ต.ทอนหงส ์

 อําเภอลานสกา  จ.นครศรีธรรมราช อ.พรหมคีร ี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 80230      80320 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง   เรียน  ผู้จัดการ หจก.ภานุมาศพัฒนกิจ 

166  หมู่ที่ 1  ตําบลไม้เรียง    เลขที่ 240/1 ถนนชายนํ้าต.ปากพนัง 

อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   อําเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 

80260       80140 

 

เรียน  ผู้จัดการ  หจก.ปุญญวีบาดาล  เรียน  ผู้จัดการ  หจก.อภิชัจจ์ บริการ 

 เลขที่  10/2  หมู่ที่ 2  ตําบลขุนทะเล  เลขที่ 4/28 ซ.สารีบุตร อําเภอ

 ลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง 

 80230      จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง    องค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง 

166  หมู่ที่ 1  ตําบลไม้เรียง    166  หมู่ที่ 1  ตําบลไม้เรียง  

อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

80260       80260 

 

เรียน  ผู้จัดการ หจก.เอกนทีบาดาล   องค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง 

 เลขที่  284   หมู่ที่ 10  ตําบลขุนทะเล  166  หมู่ที่ 1  ตําบลไม้เรียง 

 อําเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 80230      80230 



 

 

 


