
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง 
เร่ือง  สอบราคาจางโครงการกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง 

 
------------------------------------- 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  มีความประสงคสอบราคาจาง  โครงการกอสรางตาง ๆ ดังนี้    

1.   โครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กหนาโรงเรียนตาดีกา  บาน กม. 29  ณ บาน  กม. 29  หมูท่ี  1             
ตําบลอัยเยอรเวง  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา  งบประมาณ  264,000.-  บาท 

2.   โครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน กม. 36 ณ บานกม. 36  หมูท่ี  3  ตําบลอัยเยอรเวง 
อําเภอเบตง จังหวัดยะลา  งบประมาณ  600,000.- บาท 

3.   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางรถจักรยานยนต    ณ  สายจเร  หมูท่ี 5  ตําบลอัยเยอรเวง  
อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา  งบประมาณ  115,500.- บาท 

4.   โครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน กม. 38 ณ  บาน  กม. 38  หมูท่ี 6  ตําบลอัยเยอรเวง 
อําเภอเบตง จังหวัดยะลา  งบประมาณ  410,000.-  บาท 

5.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางรถจักรยานยนต ณ สายมัสยิดยางแดงหมูท่ี 8  ตําบลอัยเยอรเวง  
อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา  งบประมาณ  315,000.- บาท 

6.   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางรถจักรยานยนต  ณ  สายอาเยาะแม  หมูท่ี 8  ตําบลอัยเยอรเวง       
อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา  งบประมาณ  280,000.- บาท 

       ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี ้
 1. เปนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาดังกลาว 

2.ไมเปนผูท่ีถูกแจงเวียนช่ือเปนผูท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการ              
สวนทองถ่ิน  ในขณะยื่นซองสอบราคา 
3. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไมนอยกวาดังนี ้
3.1  โครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 วงเงินไมนอยกวา 79,200.- บาท 
3.2  โครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 3  วงเงินไมนอยกวา 180,000.- บาท 
3.3  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางรถจักรยานยนต  หมูท่ี 5 วงเงินไมนอยกวา 34,650.- บาท  
3.4  โครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมูท่ี 6 วงเงินไมนอยกวา 123,000.- บาท 
3.5  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางรถจักรยานยนต สายมัสยิดยางแดง  หมูท่ี 8   วงเงินไมนอย                                                                 

กวา  94,500.-  บาท 
3.6  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางรถจักรยานยนต  สายอาเยาะแม  หมูท่ี 8   วงเงินไมนอยกวา  
        84,000.- บาท           
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กําหนดดูสถานที่กอสราง  ในวันท่ี      29     กันยายน  2553  ระหวางเวลา  10.00  น.  ถึง  12.00  น. 
ณ  อบต.อัยเยอรเวง  อ.เบตง  จ.ยะลา  และกําหนดรับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม  ในวันท่ี    29    กันยายน  2553 
เวลา  13.00  น.  เปนตนไป  ณ  อบต.อัยเยอรเวง  อ.เบตง  จ.ยะลา   
 กําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแตวันท่ี    1     ตุลาคม  2553  ถึงวันท่ี   1   ตุลาคม  2553 ระหวางเวลา 08.30   น. 
ถึง  11.30  น.  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางของ อบต. ระดับอําเภอ อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา  และกําหนด
เปดซองสอบราคาในวันท่ี   1  ตุลาคม   2553   ตั้งแตเวลา  13.00  น. เปนตนไป 
 ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาไดท่ี องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง ระหวางวันท่ี 16 กันยายน 2553                     
ถึงวันท่ี  30  กันยายน   2553  หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  0-7328-5111 
ในวันและเวลาราชการ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  15   กันยายน  2553 
 
 
                                                              (ลงชื่อ)  

(นายแวมะยูโซะ  ตุสาต)ู 
นายกองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาจาง  เลขที่  8/2553 
การจางทํา  โครงการกอสรางคูระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาโรงเรียนตาดีกา   หมูท่ี  1 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ลงวันท่ี   16    กันยายน  2553 
------------------------------------ 

 
 องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “  องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง”  มีความ
ประสงคจะสอบราคาจาง  โครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กหนาโรงเรียนตาดีกา  กม. 29 หมูที่ 1             
ขนาดกวาง  0.50 เมตร  ลึก  0.50  เมตร  ยาว  120  เมตร  พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย   ณ  บาน กม.29    หมูท่ี  1  
ต.อัยเยอรเวง  อ.เบตง  จ.ยะลา  งบประมาณ  264,000 บาท โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี ้
 1.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
  1.1  แบบรูปรายการละเอียด 
  1.2  แบบใบเสนอราคา 
  1.3  บัญชีรายการวัสด ุ
  1.4  ................................................................................................................ 
  1.5................................................................................................................... 
  1.6................................................................................................................... 
 2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
  2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาจาง  และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนช่ือผูท้ิง
งานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับ
องคการบริหารสวนตําบล 
  2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 
  2.3  ผูเสนอจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ี       
สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา  79,200  บาท  และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหาร
สวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเช่ือถือ 
 3.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคาดังนี ้
  3.1  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท  และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  (ถามี)  
พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
  3.2  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล  

 
   /3.2  ใหบุคคลอ่ืน... 
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ใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  3.3 สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง( ในกรณีท่ีมีการกําหนด  ผลงาน
ตาม  ขอ  2.3) 
  3.4  บัญชีรายการกอสราง  หรือใบแจงปริมาณงาน  ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ  คาแรงงาน
ภาษีประเภทตาง  ๆ  รวมท้ังกําไรไวดวย 
  3.5  บัญชีรายการเอกสารท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา 
 4.  การยื่นซองสอบราคา 
  4.1ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ  
ท้ังส้ินและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน  จํานวนเงินท่ีเสนอจะตอง
ระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปล่ียนแปลง  จะตอง
ลงลายมือช่ือผูเสนอราคา  พรอมประทับตรา  (ถามี)  กับไวดวยทุกแหง 
  4.2   ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
  ในการเสนอราคา  ใหเสนอเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือ
ราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ท้ังนี้  ราคารวมท่ีเสนอจะตอง
ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ  โดยคิดราคารวมท้ังส้ิน
ซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 
  ราคาท่ีเสนอ  จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  45   วัน  นับแตวันเปดซองสอบราคาโดยภายใน
กําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
  4.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน  90  วัน  นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาจาง  หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน 
  4.4  กอนยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด  ฯลฯ  ให          
ถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
  4.5  ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาถึงประธานคณะกรรมการเปด
ซองสอบราคา  โดยระบุไวท่ีหนาซองวา  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  8/2553”  โดยยื่นตรงตอองคการ
บริหารสวนตําบล  ตั้งแตวันท่ี   1  ตุลาคม  2553  ถึงวันท่ี  1   ตุลาคม  2553 ระหวางเวลา  08.30  น.ถึง  09.00  น.           
ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา 
  เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการเปด
ซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันท่ี   1   ตุลาคม  2553  ตั้งแตเวลา  13.00  น.  ถึง 13.30 น.                                      
5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
  5.1  ในการเสนอราคาครั้งนี้  องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
  5.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง 
หรือไมครบถวนตาม  ขอ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ  4  แลว  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 

/จะไมรับพิจารณา.. 
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จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือท่ีผิดแผกไปจาก 
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการ
บริหารสวนตําบลเทานั้น 
  5.3  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผันใน
กรณี  ดังตอไปนี ้
  (1)  ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับเอกสาร 
สอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 
  (2) ไมกรอกช่ือนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึง่อยางใดหรือ
ท้ังหมดในใบเสนอราคา 
  (3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปนสาระสําคัญ  หรือมีผล
ทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
  (4)  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปล่ียนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือพรอม
ประทับตรา  (ถามี)  กํากับไว 
  5.4  ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการ
บริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกับผูเสนอราคาได  
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไม
ถูกตอง 
  5.5  องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และให
ถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  มิได  รวมท้ัง
องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงาน  หากมีเหตุผลท่ี
เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
  ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินตามสัญญาได  คณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเช่ือไดวาผูเสนอ
ราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ  หากคําช้ีแจงไมเปนท่ีรับฟงได  องคการบริหารสวนตําบลมี
สิทธิท่ีจะไมรับราคารายนั้น 
 6.  การทําสัญญาจาง 
 ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับองคการบริหารสวนตําบล   ภายใน  
7  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา  ของราคาคาจางท่ี
สอบราคาได  ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี ้

/6.1  เงินสด... 
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6.1  เงินสด 

  6.2  เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล  โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนา
นั้นไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
  6.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ  1.4 
  6.4   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหง             
ประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ตามท่ีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด  (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางท่ีมีวงเงินไมเกิน  
10  ลานบาท) 
 หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ียภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา  (ผูรับจาง)  พนจาก
ขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

7. คาจางและการจายเงิน  (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปน  1  งวด  ดังนี ้
งวดท่ี  1  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.........................คาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน............................... 

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

......................................................................................................................................................................................... 
ใหแลวเสร็จภายใน...............................วัน 

งวดท่ี  2  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.........................คาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน............................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
ใหแลวเสร็จภายใน...............................วัน 

งวดท่ี  3  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.........................คาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน............................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
ใหแลวเสร็จภายใน...............................วัน 

งวดท่ี  4  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.........................คาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน............................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
ใหแลวเสร็จภายใน...............................วัน 
 งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ  100%  ของคาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลวเสร็จ
เรียบรอยตามสัญญา   รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย 

/8.  อัตราคาปรับ... 
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8.  อัตราคาปรับ   
คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ  0.10  %  ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
9. การับประกันความชํารุดบกพรอง 

  ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3  แลวแต
กรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกดิขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา........-.............เดือน 
  1  ป    นับถัดจากวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน  โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการได
ดีดังเดิม  ภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 10.  ขอเสนอสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
  10.1  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี ้  ไดมาจากเงินงบประมาณ  เงินอุดหนุนทั่วไป  
  การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจาก
งบประมาณเงินอุดหนุนแลวเทานั้น 
  10.2  เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตาม
สอบราคาจางแลว  ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําส่ิงของมาเพ่ืองานดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของน้ันตองนําเขา
มาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังน้ี 
  (1)  แจงการส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันท่ีผูรับจางส่ังหรือซ้ือของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
  (2) จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ
มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรือ
อ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3)   ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาว ี
  10.3  ผูเสนอราคาซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลา
ท่ีทางราชการกําหนดระบุในขอ  6  องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย  (ถามี)  
รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  10.4  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไข  เพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี) 
 11.  มาตรฐานฝมือชาง 
  เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสราง 

/ตามประกาศนี้แลว... 
 



-6- 
ตามประกาศนี้แลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ 
ปวท.  หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.  รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมต่ํากวารอยละ  10  ของแตละ
สาขาชาง  แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย  1  คน  ในแตละสาขาชางดังตอไปนี ้
  11.1............ปวช./ปวส.  ชางกอสราง......................................... 
  11.2............ปวช./สาขา  ชางโยธา…………………………….. 
 12.ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางถึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดย
เครงครัด 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง 
วันท่ี    16    กันยายน   2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารสอบราคาจาง  เลขที่  9/2553 
การจางทํา  โครงการกอสรางคูระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กบาน กม. 36   หมูท่ี  3 
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ลงวันท่ี   16   กันยายน  2553 

------------------------------------ 
 

 องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “  องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง”  มีความ
ประสงคจะสอบราคาจาง  โครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบานกม. 36 หมูที่ 3   ขนาดกวาง  1.00 เมตร  
ลึก  1.00  เมตร  ยาว  120  เมตร  พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย   ณ  บาน กม.36    หมูท่ี  3  ต.อัยเยอรเวง  อ.เบตง  
จ.ยะลา  งบประมาณ  600,000 บาท โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี ้
 1.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
  1.1  แบบรูปรายการละเอียด 
  1.2  แบบใบเสนอราคา 
  1.3  บัญชีรายการวัสด ุ
  1.4  ................................................................................................................ 
  1.5................................................................................................................... 
  1.6................................................................................................................... 
 2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
  2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาจาง  และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนช่ือผูท้ิง
งานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับ
องคการบริหารสวนตําบล 
  2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 
  2.3  ผูเสนอจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ี       
สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา  180,000  บาท  และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหาร
สวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเช่ือถือ 
 3.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคาดังนี ้
  3.1  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท  และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  (ถามี)  
พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
  3.2  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล  
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ใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  3.3 สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง( ในกรณีท่ีมีการกําหนด  ผลงาน
ตาม  ขอ  2.3) 
  3.4  บัญชีรายการกอสราง  หรือใบแจงปริมาณงาน  ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ  คาแรงงาน
ภาษีประเภทตาง  ๆ  รวมท้ังกําไรไวดวย 
  3.5  บัญชีรายการเอกสารท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา 
 4.  การยื่นซองสอบราคา 
  4.1ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ  
ท้ังส้ินและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน  จํานวนเงินท่ีเสนอจะตอง
ระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปล่ียนแปลง  จะตอง
ลงลายมือช่ือผูเสนอราคา  พรอมประทับตรา  (ถามี)  กับไวดวยทุกแหง 
  4.2   ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
  ในการเสนอราคา  ใหเสนอเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือ
ราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ท้ังนี้  ราคารวมท่ีเสนอจะตอง
ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ  โดยคิดราคารวมท้ังส้ิน
ซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 
  ราคาท่ีเสนอ  จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  45   วัน  นับแตวันเปดซองสอบราคาโดยภายใน
กําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
  4.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน  90  วัน  นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาจาง  หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน 
  4.4  กอนยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด  ฯลฯ  ให          
ถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
  4.5  ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาถึงประธานคณะกรรมการเปด
ซองสอบราคา  โดยระบุไวท่ีหนาซองวา  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  9/2553”  โดยยื่นตรงตอองคการ
บริหารสวนตําบล  ตั้งแตวันท่ี    1 ตุลาคม  2553  ถึงวันท่ี  1   ตุลาคม  2553 ระหวางเวลา  09.00  น.ถึง  09.30  น.            
ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา 
  เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการเปด
ซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันท่ี    1   ตุลาคม  2553  ตั้งแตเวลา  13.30  น.  ถึง 14.00 น.                                      
5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
  5.1  ในการเสนอราคาครั้งนี้  องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
  5.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง 
หรือไมครบถวนตาม  ขอ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ  4  แลว  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
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จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือท่ีผิดแผกไปจาก 
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบลเทานั้น 
  5.3  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผันใน
กรณี  ดังตอไปนี ้
  (1)  ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรบัเอกสาร 
สอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 
  (2) ไมกรอกช่ือนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือ
ท้ังหมดในใบเสนอราคา 
  (3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปนสาระสําคัญ  หรือมีผล
ทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
  (4)  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปล่ียนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือพรอม
ประทับตรา  (ถามี)  กํากับไว 
  5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการ
บริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกับผูเสนอราคาได  
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไม
ถูกตอง 
  5.5  องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และให
ถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  มิได  รวมท้ัง
องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงาน  หากมีเหตุผลท่ี
เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรอืมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
  ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินตามสัญญาได  คณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเช่ือไดวาผูเสนอ
ราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ  หากคําช้ีแจงไมเปนท่ีรับฟงได  องคการบริหารสวนตําบลมี
สิทธิท่ีจะไมรับราคารายนั้น 
 6.  การทําสัญญาจาง 
 ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับองคการบริหารสวนตําบล   ภายใน  
7  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา  ของราคาคาจางท่ี
สอบราคาได  ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี ้
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6.1  เงินสด 
  6.2  เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล  โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนา
นั้นไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
  6.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ  1.4 
  6.4   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหง             
ประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ตามท่ีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด  (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางท่ีมีวงเงินไมเกิน  
10  ลานบาท) 
 หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ียภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา  (ผูรับจาง)  พนจาก
ขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

8. คาจางและการจายเงิน  (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปน  1  งวด  ดังนี ้
งวดท่ี  1  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.........................คาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน............................... 

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

......................................................................................................................................................................................... 
ใหแลวเสร็จภายใน...............................วัน 

งวดท่ี  2  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.........................คาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน............................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
ใหแลวเสร็จภายใน...............................วัน 

งวดท่ี  3  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.........................คาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน............................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
ใหแลวเสร็จภายใน...............................วัน 

งวดท่ี  4  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.........................คาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน............................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
ใหแลวเสร็จภายใน...............................วัน 
 งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ  100%  ของคาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลวเสร็จ
เรียบรอยตามสัญญา   รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย 
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8.  อัตราคาปรับ   
คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ  0.10  %  ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
10. การับประกันความชํารุดบกพรอง 

  ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3  แลวแต
กรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกดิขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา........-.............เดือน 
  1  ป    นับถัดจากวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน  โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการได
ดีดังเดิม  ภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 10.  ขอเสนอสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
  10.1  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี ้  ไดมาจากเงินงบประมาณ  เงินอุดหนุนทั่วไป  
  การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจาก
งบประมาณเงินอุดหนุนแลวเทานั้น 
  10.2  เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตาม
สอบราคาจางแลว  ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําส่ิงของมาเพ่ืองานดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของน้ันตองนําเขา
มาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังน้ี 
  (1)  แจงการส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันท่ีผูรับจางส่ังหรือซ้ือของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
  (2) จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ
มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรือ
อ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3)   ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาว ี
  10.3  ผูเสนอราคาซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลา
ท่ีทางราชการกําหนดระบุในขอ  6  องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย  (ถามี)  
รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  10.4  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไข  เพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี) 
 11.  มาตรฐานฝมือชาง 
  เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสราง 
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ตามประกาศนี้แลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ 
ปวท.  หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.  รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมต่ํากวารอยละ  10  ของแตละ
สาขาชาง  แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย  1  คน  ในแตละสาขาชางดังตอไปนี ้
  11.1............ปวช./ปวส.  ชางกอสราง......................................... 
  11.2............ปวช./สาขา  ชางโยธา…………………………….. 
 12.ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางถึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดย
เครงครัด 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง 
วันท่ี     16    กันยายน   2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารสอบราคาจาง  เลขที่  10/2553 

การจางทํา  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางรถจักรยานยนต สายจเร   หมูท่ี  5 
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ลงวันท่ี  16    กันยายน  2553 

------------------------------------ 
 

 องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “  องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง”  มีความ
ประสงคจะสอบราคาจาง  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางรถจักรยานยนต สายจเร   หมูที่ 5    ขนาดกวาง  
1.00 เมตร  ระยะทาง  165  เมตร  หนา  0.12  เมตร  พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย   ณ   สายจเร     หมูท่ี  5      
ต.อัยเยอรเวง  อ.เบตง  จ.ยะลา  งบประมาณ  115,500 บาท โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี ้
 1.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
  1.1  แบบรูปรายการละเอียด 
  1.2  แบบใบเสนอราคา 
  1.3  บัญชีรายการวัสด ุ
  1.4  ................................................................................................................ 
  1.5................................................................................................................... 
  1.6................................................................................................................... 
 2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
  2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาจาง  และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนช่ือผูท้ิง
งานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับ
องคการบริหารสวนตําบล 
  2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 
  2.3  ผูเสนอจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ี       
สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา  34,650  บาท  และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหาร
สวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเช่ือถือ 
 3.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคาดังนี้ 
  3.1  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท  และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  (ถามี)  
พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
  3.2  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล  
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ใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  3.3 สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง( ในกรณีท่ีมีการกําหนด  ผลงาน
ตาม  ขอ  2.3) 
  3.4  บัญชีรายการกอสราง  หรือใบแจงปริมาณงาน  ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ  คาแรงงาน
ภาษีประเภทตาง  ๆ  รวมท้ังกําไรไวดวย 
  3.5  บัญชีรายการเอกสารท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา 
 4.  การยื่นซองสอบราคา 
  4.1ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ  
ท้ังส้ินและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน  จํานวนเงินท่ีเสนอจะตอง
ระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปล่ียนแปลง  จะตอง
ลงลายมือช่ือผูเสนอราคา  พรอมประทับตรา  (ถามี)  กับไวดวยทุกแหง 
  4.2   ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
  ในการเสนอราคา  ใหเสนอเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือ
ราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ท้ังนี้  ราคารวมท่ีเสนอจะตอง
ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ  โดยคิดราคารวมท้ังส้ิน
ซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 
  ราคาท่ีเสนอ  จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  45   วัน  นับแตวันเปดซองสอบราคาโดยภายใน
กําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
  4.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน  90  วัน  นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาจาง  หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน 
  4.4  กอนยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด  ฯลฯ  ให          
ถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
  4.5  ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาถึงประธานคณะกรรมการเปด
ซองสอบราคา  โดยระบุไวท่ีหนาซองวา  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  10/2553”  โดยยื่นตรงตอองคการ
บริหารสวนตําบล  ตั้งแตวันท่ี  1   ตุลาคม  2553  ถึงวันท่ี  1  ตุลาคม  2553 ระหวางเวลา  09.30  น.ถึง  10.00  น.     ณ  
ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา 
  เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการเปด
ซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันท่ี   1  ตุลาคม  2553  ตั้งแตเวลา  14.00  น.  ถึง 14.30 น.                                      
5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
  5.1  ในการเสนอราคาครั้งนี้  องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
  5.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง 
หรือไมครบถวนตาม  ขอ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ  4  แลว  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
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จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือท่ีผิดแผกไปจาก 
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบลเทานั้น 
  5.3  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผันใน
กรณี  ดังตอไปนี ้
  (1)  ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับเอกสาร 
สอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 
  (2) ไมกรอกช่ือนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือ
ท้ังหมดในใบเสนอราคา 
  (3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปนสาระสําคัญ  หรือมีผล
ทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
  (4)  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปล่ียนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือพรอม
ประทับตรา  (ถามี)  กํากับไว 
  5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการ
บริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกับผูเสนอราคาได  
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไม
ถูกตอง 
  5.5  องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และให
ถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  มิได  รวมท้ัง
องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงาน  หากมีเหตุผลท่ี
เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
  ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินตามสัญญาได  คณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเช่ือไดวาผูเสนอ
ราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ  หากคําช้ีแจงไมเปนท่ีรับฟงได  องคการบริหารสวนตําบลมี
สิทธิท่ีจะไมรับราคารายนั้น 
 6.  การทําสัญญาจาง 
 ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับองคการบริหารสวนตําบล   ภายใน  
7  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา  ของราคาคาจางท่ี
สอบราคาได  ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี ้
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6.1  เงินสด 
  6.2  เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแกองคการบรหิารสวนตําบล  โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนา
นั้นไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
  6.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ  1.4 
  6.4   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหง             
ประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ตามท่ีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด  (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางท่ีมีวงเงินไมเกิน  
10  ลานบาท) 
 หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ียภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา  (ผูรับจาง)  พนจาก
ขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

9. คาจางและการจายเงิน  (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปน  1  งวด  ดังนี ้
งวดท่ี  1  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.........................คาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน............................... 

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

......................................................................................................................................................................................... 
ใหแลวเสร็จภายใน...............................วัน 

งวดท่ี  2  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.........................คาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน............................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
ใหแลวเสร็จภายใน...............................วัน 

งวดท่ี  3  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.........................คาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน............................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
ใหแลวเสร็จภายใน...............................วัน 

งวดท่ี  4  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.........................คาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน............................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
ใหแลวเสร็จภายใน...............................วัน 
 งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ  100%  ของคาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลวเสร็จ
เรียบรอยตามสัญญา   รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย 
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8.  อัตราคาปรับ   
คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ  0.10  %  ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
11. การับประกันความชํารุดบกพรอง 

  ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3  แลวแต
กรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกดิขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา........-.............เดือน 
  1  ป    นับถัดจากวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน  โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการได
ดีดังเดิม  ภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 10.  ขอเสนอสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
  10.1  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี ้  ไดมาจากเงินงบประมาณ  เงินอุดหนุนทั่วไป  
  การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจาก
งบประมาณเงินอุดหนุนแลวเทานั้น 
  10.2  เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตาม
สอบราคาจางแลว  ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําส่ิงของมาเพ่ืองานดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของน้ันตองนําเขา
มาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังน้ี 
  (1)  แจงการส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันท่ีผูรับจางส่ังหรือซ้ือของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
  (2) จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ
มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรือ
อ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3)   ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาว ี
  10.3  ผูเสนอราคาซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลา
ท่ีทางราชการกําหนดระบุในขอ  6  องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย  (ถามี)  
รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  10.4  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไข  เพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี) 
 11.  มาตรฐานฝมือชาง 
  เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสราง 
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ตามประกาศนี้แลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ 
ปวท.  หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.  รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมต่ํากวารอยละ  10  ของแตละ
สาขาชาง  แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย  1  คน  ในแตละสาขาชางดังตอไปนี ้
  11.1............ปวช./ปวส.  ชางกอสราง......................................... 
  11.2............ปวช./สาขา  ชางโยธา…………………………….. 
 12.ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางถึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดย
เครงครัด 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง 
วันท่ี    16    กันยายน   2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

เอกสารสอบราคาจาง  เลขที่  11/2553 
การจางทํา  โครงการกอสรางคูระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  บาน กม. 38   หมูท่ี  6 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ลงวันท่ี   16    กันยายน  2553 
------------------------------------ 

 
 องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “  องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง”  มีความ
ประสงคจะสอบราคาจาง  โครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  บาน กม. 38   หมูที่ 6  ขนาดกวาง  0.50 
เมตร  ลึก  0.50  เมตร  ยาว  150  เมตร  พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย   ณ  บาน กม. 38    หมูท่ี  6  ต.อัยเยอรเวง  
อ.เบตง  จ.ยะลา  งบประมาณ  410,000 บาท โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี ้
 1.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
  1.1  แบบรูปรายการละเอียด 
  1.2  แบบใบเสนอราคา 
  1.3  บัญชีรายการวัสด ุ
  1.4  ................................................................................................................ 
  1.5................................................................................................................... 
  1.6................................................................................................................... 
 2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
  2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาจาง  และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนช่ือผูท้ิง
งานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับ
องคการบริหารสวนตําบล 
  2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 
  2.3  ผูเสนอจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ี       
สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา  123,000  บาท  และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหาร
สวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเช่ือถือ 
 3.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคาดังนี ้
  3.1  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท  และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  (ถามี)  
พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
  3.2  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล  
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ใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  3.3 สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง( ในกรณีท่ีมีการกําหนด  ผลงาน
ตาม  ขอ  2.3) 
  3.4  บัญชีรายการกอสราง  หรือใบแจงปริมาณงาน  ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ  คาแรงงาน
ภาษีประเภทตาง  ๆ  รวมท้ังกําไรไวดวย 
  3.5  บัญชีรายการเอกสารท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา 
 4.  การยื่นซองสอบราคา 
  4.1ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ  
ท้ังส้ินและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน  จํานวนเงินท่ีเสนอจะตอง
ระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปล่ียนแปลง  จะตอง
ลงลายมือช่ือผูเสนอราคา  พรอมประทับตรา  (ถามี)  กับไวดวยทุกแหง 
  4.2   ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
  ในการเสนอราคา  ใหเสนอเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือ
ราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ท้ังนี้  ราคารวมท่ีเสนอจะตอง
ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ  โดยคิดราคารวมท้ังส้ิน
ซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 
  ราคาท่ีเสนอ  จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  45   วัน  นับแตวันเปดซองสอบราคาโดยภายใน
กําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
  4.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน  90  วัน  นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาจาง  หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน 
  4.4  กอนยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด  ฯลฯ  ให          
ถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
  4.5  ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาถึงประธานคณะกรรมการเปด
ซองสอบราคา  โดยระบุไวท่ีหนาซองวา  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  11/2553”  โดยยื่นตรงตอองคการ
บริหารสวนตําบล  ตั้งแตวันท่ี   1  ตุลาคม  2553  ถึงวันท่ี  1  ตุลาคม  2553 ระหวางเวลา  10.00  น.ถึง  10.30  น.            
ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา 
  เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการเปด
ซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันท่ี  1    ตุลาคม  2553  ตั้งแตเวลา  14.30  น.  ถึง 15.00 น.                                       
5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
  5.1  ในการเสนอราคาครั้งนี้  องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
  5.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง 
หรือไมครบถวนตาม  ขอ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ  4  แลว  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
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จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือท่ีผิดแผกไปจาก 
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบลเทานั้น 
  5.3  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผันใน
กรณี  ดังตอไปนี ้
  (1)  ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับเอกสาร 
สอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 
  (2) ไมกรอกช่ือนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือ
ท้ังหมดในใบเสนอราคา 
  (3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปนสาระสําคัญ  หรือมีผล
ทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
  (4)  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปล่ียนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือพรอม
ประทับตรา  (ถามี)  กํากับไว 
  5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการ
บริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกับผูเสนอราคาได  
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรบัราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไม
ถูกตอง 
  5.5  องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และให
ถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  มิได  รวมท้ัง
องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงาน  หากมีเหตุผลท่ี
เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
  ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินตามสัญญาได  คณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเช่ือไดวาผูเสนอ
ราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ  หากคําช้ีแจงไมเปนท่ีรับฟงได  องคการบริหารสวนตําบลมี
สิทธิท่ีจะไมรับราคารายนั้น 
 6.  การทําสัญญาจาง 
 ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับองคการบริหารสวนตําบล   ภายใน  
7  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา  ของราคาคาจางท่ี
สอบราคาได  ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี ้
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6.1  เงินสด 
  6.2  เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล  โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนา
นั้นไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
  6.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ  1.4 
  6.4   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหง             
ประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ตามท่ีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด  (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางท่ีมีวงเงินไมเกิน  
10  ลานบาท) 
 หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ียภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา  (ผูรับจาง)  พนจาก
ขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

10. คาจางและการจายเงิน  (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปน  1  งวด  ดังนี ้
งวดท่ี  1  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.........................คาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน............................... 

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

......................................................................................................................................................................................... 
ใหแลวเสร็จภายใน...............................วัน 

งวดท่ี  2  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.........................คาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน............................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
ใหแลวเสร็จภายใน...............................วัน 

งวดท่ี  3  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.........................คาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน............................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
ใหแลวเสร็จภายใน...............................วัน 

งวดท่ี  4  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.........................คาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน............................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
ใหแลวเสร็จภายใน...............................วัน 
 งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ  100%  ของคาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลวเสร็จ
เรียบรอยตามสัญญา   รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย 
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8.  อัตราคาปรับ   
คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ  0.10  %  ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
12. การับประกันความชํารุดบกพรอง 

  ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดงัระบุในขอ 1.3  แลวแต
กรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา........-.............เดือน 
  1  ป    นับถัดจากวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน  โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการได
ดีดังเดิม  ภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 10.  ขอเสนอสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
  10.1  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี ้  ไดมาจากเงินงบประมาณ  เงินอุดหนุนทั่วไป  
  การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจาก
งบประมาณเงินอุดหนุนแลวเทานั้น 
  10.2  เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตาม
สอบราคาจางแลว  ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําส่ิงของมาเพ่ืองานดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของน้ันตองนําเขา
มาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังน้ี 
  (1)  แจงการส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันท่ีผูรับจางส่ังหรือซ้ือของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
  (2) จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ
มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรือ
อ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3)   ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาว ี
  10.3  ผูเสนอราคาซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลา
ท่ีทางราชการกําหนดระบุในขอ  6  องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย  (ถามี)  
รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  10.4  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไข  เพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรอืสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี) 
 11.  มาตรฐานฝมือชาง 
  เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสราง 
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ตามประกาศนี้แลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ 
ปวท.  หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.  รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมต่ํากวารอยละ  10  ของแตละ
สาขาชาง  แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย  1  คน  ในแตละสาขาชางดังตอไปนี ้
  11.1............ปวช./ปวส.  ชางกอสราง......................................... 
  11.2............ปวช./สาขา  ชางโยธา…………………………….. 
 12.ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางถึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดย
เครงครัด 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง 
วันท่ี     16    กันยายน   2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารสอบราคาจาง  เลขที่  12/2553 
การจางทํา โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางรถจักรยานยนต สายมัสยิดยางแดง ม.8 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ลงวันท่ี    16     กันยายน  2553 
------------------------------------ 

 
 องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “  องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง”  มีความ
ประสงคจะสอบราคาจาง  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางรถจักรยานยนต  สายมัสยิดยางแดง   หมูที่ 8  
ขนาดกวาง  1.00 เมตร  ระยะทาง  450  เมตร  หนา  0.12  เมตร  พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย   ณ  สายมัสยิดยาง-
แดง   หมูท่ี  8  ต.อัยเยอรเวง  อ.เบตง  จ.ยะลา  งบประมาณ  315,000 บาท โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี ้
 1.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
  1.1  แบบรูปรายการละเอียด 
  1.2  แบบใบเสนอราคา 
  1.3  บัญชีรายการวัสด ุ
  1.4  ................................................................................................................ 
  1.5................................................................................................................... 
  1.6................................................................................................................... 
 2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
  2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาจาง  และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนช่ือผูท้ิง
งานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับ
องคการบริหารสวนตําบล 
  2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 
  2.3  ผูเสนอจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ี       
สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา  94,500  บาท  และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหาร
สวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเช่ือถือ 
 3.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคาดังนี ้
  3.1  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท  และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  (ถามี)  
พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
  3.2  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล  
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ใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  3.3 สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง( ในกรณีท่ีมีการกําหนด  ผลงาน
ตาม  ขอ  2.3) 
  3.4  บัญชีรายการกอสราง  หรือใบแจงปริมาณงาน  ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ  คาแรงงาน
ภาษีประเภทตาง  ๆ  รวมท้ังกําไรไวดวย 
  3.5  บัญชีรายการเอกสารท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา 
 4.  การยื่นซองสอบราคา 
  4.1ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ  
ท้ังส้ินและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน  จํานวนเงินท่ีเสนอจะตอง
ระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปล่ียนแปลง  จะตอง
ลงลายมือช่ือผูเสนอราคา  พรอมประทับตรา  (ถามี)  กับไวดวยทุกแหง 
  4.2   ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
  ในการเสนอราคา  ใหเสนอเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือ
ราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ท้ังนี้  ราคารวมท่ีเสนอจะตอง
ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ  โดยคิดราคารวมท้ังส้ิน
ซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 
  ราคาท่ีเสนอ  จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  45   วัน  นับแตวันเปดซองสอบราคาโดยภายใน
กําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
  4.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน  90  วัน  นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาจาง  หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน 
  4.4  กอนยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด  ฯลฯ  ให          
ถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
  4.5  ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาถึงประธานคณะกรรมการเปด
ซองสอบราคา  โดยระบุไวท่ีหนาซองวา  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  12/2553”  โดยยื่นตรงตอองคการ
บริหารสวนตําบล  ตั้งแตวันท่ี    1  ตุลาคม  2553  ถึงวันท่ี   1   ตุลาคม  2553 ระหวางเวลา  10.30  น.ถึง  11.00  น.          
ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา 
  เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการเปด
ซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันท่ี   1   ตุลาคม   2553  ตั้งแตเวลา  15.00  น.  ถึง 15.30 น.                                       
5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
  5.1  ในการเสนอราคาครั้งนี้  องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
  5.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง 
หรือไมครบถวนตาม  ขอ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ  4  แลว  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
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จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือท่ีผิดแผกไปจาก 
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบลเทานั้น 
  5.3  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผันใน
กรณี  ดังตอไปนี ้
  (1)  ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับเอกสาร 
สอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 
  (2) ไมกรอกช่ือนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือ
ท้ังหมดในใบเสนอราคา 
  (3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปนสาระสําคัญ  หรือมีผล
ทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
  (4)  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปล่ียนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือพรอม
ประทับตรา  (ถามี)  กํากับไว 
  5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการ
บริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกับผูเสนอราคาได  
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไม
ถูกตอง 
  5.5  องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และให
ถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  มิได  รวมท้ัง
องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงาน  หากมีเหตุผลท่ี
เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
  ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินตามสัญญาได  คณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเช่ือไดวาผูเสนอ
ราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ  หากคําช้ีแจงไมเปนท่ีรับฟงได  องคการบริหารสวนตําบลมี
สิทธิท่ีจะไมรับราคารายนั้น 
 6.  การทําสัญญาจาง 
 ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับองคการบริหารสวนตําบล   ภายใน  
7  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา  ของราคาคาจางท่ี
สอบราคาได  ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี ้
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6.1  เงินสด 
  6.2  เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล  โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนา
นั้นไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
  6.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ  1.4 
  6.4   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหง             
ประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ตามท่ีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด  (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางท่ีมีวงเงินไมเกิน  
10  ลานบาท) 
 หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ียภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา  (ผูรับจาง)  พนจาก
ขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

11. คาจางและการจายเงิน  (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปน  1  งวด  ดังนี ้
งวดท่ี  1  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.........................คาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน............................... 

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

......................................................................................................................................................................................... 
ใหแลวเสร็จภายใน...............................วัน 

งวดท่ี  2  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.........................คาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน............................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
ใหแลวเสร็จภายใน...............................วัน 

งวดท่ี  3  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.........................คาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน............................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
ใหแลวเสร็จภายใน...............................วัน 

งวดท่ี  4  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.........................คาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน............................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
ใหแลวเสร็จภายใน...............................วัน 
 งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ  100%  ของคาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลวเสร็จ
เรียบรอยตามสัญญา   รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย 
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8.  อัตราคาปรับ   
คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ  0.10  %  ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
13. การับประกันความชํารุดบกพรอง 

  ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3  แลวแต
กรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา........-.............เดือน 
  1  ป    นับถัดจากวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน  โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการได
ดีดังเดิม  ภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 10.  ขอเสนอสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
  10.1  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี ้  ไดมาจากเงินงบประมาณ  เงินอุดหนุนทั่วไป  
  การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจาก
งบประมาณเงินอุดหนุนแลวเทานั้น 
  10.2  เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตาม
สอบราคาจางแลว  ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําส่ิงของมาเพ่ืองานดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของน้ันตองนําเขา
มาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังน้ี 
  (1)  แจงการส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันท่ีผูรับจางส่ังหรือซ้ือของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
  (2) จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ
มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรือ
อ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3)   ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาว ี
  10.3  ผูเสนอราคาซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลา
ท่ีทางราชการกําหนดระบุในขอ  6  องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย  (ถามี)  
รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  10.4  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไข  เพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี) 
 11.  มาตรฐานฝมือชาง 
  เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสราง 
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ตามประกาศนี้แลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ 
ปวท.  หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.  รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมต่ํากวารอยละ  10  ของแตละ
สาขาชาง  แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย  1  คน  ในแตละสาขาชางดังตอไปนี ้
  11.1............ปวช./ปวส.  ชางกอสราง......................................... 
  11.2............ปวช./สาขา  ชางโยธา…………………………….. 
 12.ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางถึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดย
เครงครัด 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง 
วันท่ี     16   กันยายน    2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
เอกสารสอบราคาจาง  เลขที่  13/2553 

การจางทํา  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางรถจักรยานยนต  สายอาเยาะแม 
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ลงวันท่ี    16    กันยายน  2553 

------------------------------------ 
 

 องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “  องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง”  มีความ
ประสงคจะสอบราคาจาง  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางรถจักรยานยนต  สายอาเยาะแม     หมูที่ 8  
ขนาดกวาง  1.00 เมตร  ระยะทาง  400  เมตร  หนา  0.12  เมตร  พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย   ณ  สายอาเยาะแม    
หมูท่ี  8  ต.อัยเยอรเวง  อ.เบตง  จ.ยะลา  งบประมาณ  280,000 บาท โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี ้
 1.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
  1.1  แบบรูปรายการละเอียด 
  1.2  แบบใบเสนอราคา 
  1.3  บัญชีรายการวัสด ุ
  1.4  ................................................................................................................ 
  1.5................................................................................................................... 
  1.6................................................................................................................... 
 2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
  2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาจาง  และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนช่ือผูท้ิง
งานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับ
องคการบริหารสวนตําบล 
  2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 
  2.3  ผูเสนอจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ี       
สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา  84,000  บาท  และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหาร
สวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเช่ือถือ 
 3.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคาดังนี ้
  3.1  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท  และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  (ถามี)  
พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
  3.2  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณท่ีีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล  
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ใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  3.3 สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง( ในกรณีท่ีมีการกําหนด  ผลงาน
ตาม  ขอ  2.3) 
  3.4  บัญชีรายการกอสราง  หรือใบแจงปริมาณงาน  ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ  คาแรงงาน
ภาษีประเภทตาง  ๆ  รวมท้ังกําไรไวดวย 
  3.5  บัญชีรายการเอกสารท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา 
 4.  การยื่นซองสอบราคา 
  4.1ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ  
ท้ังส้ินและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน  จํานวนเงินท่ีเสนอจะตอง
ระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปล่ียนแปลง  จะตอง
ลงลายมือช่ือผูเสนอราคา  พรอมประทับตรา  (ถามี)  กับไวดวยทุกแหง 
  4.2   ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
  ในการเสนอราคา  ใหเสนอเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือ
ราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ท้ังนี้  ราคารวมท่ีเสนอจะตอง
ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ  โดยคิดราคารวมท้ังส้ิน
ซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 
  ราคาท่ีเสนอ  จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  45   วัน  นับแตวันเปดซองสอบราคาโดยภายใน
กําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
  4.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน  90  วัน  นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาจาง  หรือวันท่ีไดรบัหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน 
  4.4  กอนยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด  ฯลฯ  ให          
ถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
  4.5  ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาถึงประธานคณะกรรมการเปด
ซองสอบราคา  โดยระบุไวท่ีหนาซองวา  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  13/2553”  โดยยื่นตรงตอองคการ
บริหารสวนตําบล  ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2553  ถึงวันท่ี  1  ตุลาคม  2553 ระหวางเวลา  11.00  น.ถึง  11.30  น.               
ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา 
  เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการเปด
ซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันท่ี  1  ตุลาคม  2553  ตั้งแตเวลา  15.30  น.  ถึง 16.00 น.                                       
5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
  5.1  ในการเสนอราคาครั้งนี้  องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
  5.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัตไิมถูกตองตามขอ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง 
หรือไมครบถวนตาม  ขอ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ  4  แลว  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
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จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือท่ีผิดแผกไปจาก 
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบลเทานั้น 
  5.3  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผันใน
กรณี  ดงัตอไปนี ้
  (1)  ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับเอกสาร 
สอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 
  (2) ไมกรอกช่ือนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือ
ท้ังหมดในใบเสนอราคา 
  (3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปนสาระสําคัญ  หรือมีผล
ทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
  (4)  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปล่ียนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือพรอม
ประทับตรา  (ถามี)  กํากบัไว 
  5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการ
บริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกับผูเสนอราคาได  
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไม
ถูกตอง 
  5.5  องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และให
ถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  มิได  รวมท้ัง
องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงาน  หากมีเหตุผลท่ี
เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
  ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินตามสัญญาได  คณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเช่ือไดวาผูเสนอ
ราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ  หากคําช้ีแจงไมเปนท่ีรับฟงได  องคการบริหารสวนตําบลมี
สิทธิท่ีจะไมรับราคารายนั้น 
 6.  การทําสัญญาจาง 
 ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับองคการบริหารสวนตําบล   ภายใน  
7  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา  ของราคาคาจางท่ี
สอบราคาได  ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี ้
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6.1  เงินสด 
  6.2  เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล  โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนา
นั้นไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
  6.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ  1.4 
  6.4   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหง             
ประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ตามท่ีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด  (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางท่ีมีวงเงินไมเกิน  
10  ลานบาท) 
 หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ียภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา  (ผูรับจาง)  พนจาก
ขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

12. คาจางและการจายเงิน  (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปน  1  งวด  ดังนี ้
งวดท่ี  1  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.........................คาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน............................... 

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

......................................................................................................................................................................................... 
ใหแลวเสร็จภายใน...............................วัน 

งวดท่ี  2  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.........................คาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน............................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
ใหแลวเสร็จภายใน...............................วัน 

งวดท่ี  3  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.........................คาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน............................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
ใหแลวเสร็จภายใน...............................วัน 

งวดท่ี  4  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.........................คาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน............................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
ใหแลวเสร็จภายใน...............................วัน 
 งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ  100%  ของคาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลวเสร็จ
เรียบรอยตามสัญญา   รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย 
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8.  อัตราคาปรับ   
คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ  0.10  %  ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
14. การับประกันความชํารุดบกพรอง 

  ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3  แลวแต
กรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา........-.............เดือน 
  1  ป    นับถัดจากวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน  โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการได
ดีดังเดิม  ภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 10.  ขอเสนอสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
  10.1  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี ้  ไดมาจากเงินงบประมาณ  เงินอุดหนุนทั่วไป  
  การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจาก
งบประมาณเงินอุดหนุนแลวเทานั้น 
  10.2  เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตาม
สอบราคาจางแลว  ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําส่ิงของมาเพ่ืองานดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของน้ันตองนําเขา
มาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังน้ี 
  (1)  แจงการส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันท่ีผูรับจางส่ังหรือซ้ือของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
  (2) จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ
มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรือ
อ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3)   ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาว ี
  10.3  ผูเสนอราคาซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลา
ท่ีทางราชการกําหนดระบุในขอ  6  องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย  (ถามี)  
รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  10.4  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไข  เพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี) 
 11.  มาตรฐานฝมือชาง 
  เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสราง 

/ตามประกาศนี้แลว... 
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ตามประกาศนี้แลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ 
ปวท.  หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.  รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมต่ํากวารอยละ  10  ของแตละ
สาขาชาง  แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย  1  คน  ในแตละสาขาชางดังตอไปนี ้
  11.1............ปวช./ปวส.  ชางกอสราง......................................... 
  11.2............ปวช./สาขา  ชางโยธา…………………………….. 
 12.ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางถึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดย
เครงครัด 
                                                                           
 

องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง 
วันท่ี    16      กันยายน   2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ใบเสนอราคา 
 

เรียน..................................................................... 
  
 1.  ขาพเจา........................................................................................................อยูเลขท่ี........................................ 
ถนน......................................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต.......................................... 
จังหวัด...................................................โทร................................โดย.............................................................................. 
ผูลงนามขางทายนี้  ไดพิจารณาเง่ือนไขตางๆ  ในเอกสารสอบราคาจางเลขท่ี................................................และเอกสาร 
เพ่ิมเติมเลขท่ี.........................................................(ถามี)  โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไขนั้นแลว  รวมท้ัง 
รับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนด  และไมเปนผูท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกจิหรือหนวย
การบริหารราชการสวนทองถ่ิน  อยูในขณะยื่นซองเสนอราคาครั้งนี ้

2. ขาพเจาขอเสนอท่ีจะทํางาน........................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
ตามขอกําหนดเง่ือนไขแบบรูปรายการละเอียดแหงเอกสารสอบราคา  ตามราคาดังท่ีไดระบุในบัญชีรายการกอสรางหรือ
ใบแจงปริมาณงานและราคาแนบทายใบเสนอราคานี้  (ถามี)  เปนเงินท้ังส้ิน......................................................บาท 
(........................................................................................)  ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม  จํานวน...................................บาท 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ  และคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 
 3.  คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา............................วัน  นับแตวันเปดซองสอบราคาและองคการบริหารสวน
ตําบลอาจรับคําเสนอนี้  ณ  เวลาใดก็ไดกอนท่ีครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว  หรือระยะเวลาท่ีไดยืดไปตามเหตุผลอัน
สมควรท่ีองคการบริหารสวนตําบลรองขอ 
 4.  กําหนดเวลาสงมอบ  ขาพเจารับรองท่ีจะเริ่มทํางานตามสัญญาทันที  หรือทันทีท่ีไดรับแจงจากองคการ
บริหารสวนตําบลวาใหเริ่มทํางานตามสัญญา (แลวแตขอตกลงในสัญญาจาง ) และจะสงมอบงานตามเอกสารสอบราคา  
โดยครบถวนถูกตองภายใน..................................วัน  นับถัดจากวันเริ่มทํางานตามสัญญา 
 5.  ในกรณีท่ีขาพเจาไดรับการพิจารณาใหชนะการสอบราคา  ขาพเจารับรองท่ีจะ 
 5.1  ทําสัญญาตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารสอบราคากับองคการบริหารสวนตําบล  ภายใน..............วัน 
นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงใหไปทําสัญญา 

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามท่ีระบุไวในขอ  6  ของเอกสารสอบราคาใหแกองคการบริหาร 
สวนตําบลกอน  หรือในขณะท่ีไดลงนามในสัญญาเปนจํานวนรอยละหา  (5%)  ของราคาตามสัญญาท่ีไดระบุไวในใบ
เสนอราคานี้เพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน 
 หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามท่ีระบุไวขางตนนี้  ขาพเจายินดีชดใชคาเสียหายใดๆ  ท่ีอาจมีแกองคการ
บริหารสวนตําบล  และองคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิจะใหผูเสนอราคารายอ่ืนเปนผูสอบราคาได  หรือ 

/องคการบริหารสวนตําบล... 
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องคการบริหารสวนตําบลอาจเรียกสอบราคาใหมก็ได 
 6. ขาพเจายอมรับวา องคการบริหารสวนตําบลไมมีความผูกพันท่ีจะรับคําเสนอนี้หรือใบเสนอราคาใดๆ  รวมท้ัง
ไมตองรบัผิดชอบในคาใชจายใดๆ  อันอาจเกิดขึ้นในการท่ีขาพเจาไดเขาเสนอราคา 
 7.  ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตางๆ  ท่ีไดยื่นพรอมใบเสนอราคานี้  โดยละเอียดแลว  และ
เขาใจดีรูวา  องคการบริหารสวนตําบลไมตองรับผิดชอบใด ๆ  ในความผิดพลาด  หรือตกหลน 
 8.  ใบเสนอราคานี้ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธ์ิยุติธรรม  และปราศจากกลฉอฉลหรือการสมรูรวมคิดกันโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือหลายบุคคล  หรือกับหางหุนสวนบริษัทใดๆ  ท่ีไดยื่นเสนอราคาในคราว
เดียวกัน 
 
 
 

เสนอมา  ณ  วันท่ี...............เดือน...................................พ.ศ............................. 
 

ลงช่ือ.............................................................. 
(...........................................................) 

ตําแหนง................................................... 
ประทับตรา  (ถามี) 


