
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลดงคอน 
เร่ือง สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนโดลงลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง 

หมู่ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16  ต าบลดงคอน   จ านวน  17  โครงการ 
 

........................................................................... 
 
ด้วยเทศบาลต าบลดงคอน ได้ด าเนินการ “สอบราคา” จ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก

ผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่  1  หมู่  3  หมู่ 4   หมู่  5  หมู่  6  หมู่  7  หมู่  8  หมู่  9  หมู่  10  หมู่  
11  หมู ่ 12     หมู่  13  หมู่  14  หมู่  15  และ  หมู่  16  ต าบลดงคอน   อ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
1. งานซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่  1  ต าบลดงคอน  อ าเภอ

สรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท    (สายนานายละเอียด  บางเขน)     
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  2.50  เมตร  ยาว  1,450  เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

ราคากลาง  174,000.00  บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

2.  งานซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่  3  ต าบลดงคอน  อ าเภอ
สรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท    (สายหัวคันคลองหนองบัว จากนานายช านาญ  แย้มทับ ไปทางนานายสุบิน  

โตกุล)     
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50  เมตร  ยาว 840  เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

ราคากลาง  101,000.00  บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)  

3. งานซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่  3  ต าบลดงคอน  อ าเภอ
สรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท    (สายหนองกระโหน จากนานางยุพิน พันพัว ไปทางนานางสมคิด  ภู่ขวัญ)     
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50  เมตร  ยาว  700  เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

ราคากลาง  84,000.00  บาท  (แปดหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

4. งานซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่  4  ต าบลดงคอน  อ าเภอ
สรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท    (สายจากหน้าบ้านนายอุบล  แย้มทับ ไปทางคลองทิ้งน้ า))     
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50  เมตร  ยาว 600 เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 



ราคากลาง  72,000.00   บาท  (เจ็ดหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
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5. งานซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่ 5  ต าบลดงคอน  อ าเภอ
สรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท    (สายหน้าบ้านนายธวัชชัย  ชูมก ไปทางบ้านนางกระดังงา  มั่นทับ)     
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50  เมตร  ยาว 700 เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

ราคากลาง  84,000.00  บาท  (แปดหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

6. งานซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่  6  ต าบลดงคอน  อ าเภอ
สรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท    (สายบ้านนางเลี้ยง  พลวัฒน์ ไปทางถนนลาดยาง)     
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50  เมตร  ยาว 600  เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

ราคากลาง  72,000.00  บาท  (เจ็ดหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

7. งานซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่ 7  ต าบลดงคอน  อ าเภอ
สรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท    (สายบ้านนายถวิล  เณรแตง  ไปทางบ้านนายละมัย  เผือกสุข)     
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร  ยาว 68  เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

ราคากลาง  8,000.00   บาท  (แปดพันบาทถ้วน)  

8. งานซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่ 8  ต าบลดงคอน  อ าเภอ
สรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท    (สายนานายสมคิด   ปั้นสน  ไปทางนานางชะเอม  บุญประเสริฐ)     
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50  เมตร  ยาว 1,300  เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

ราคากลาง  156,000.00  บาท  (หนึ่งแสนห้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 

9. งานซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่  9  ต าบลดงคอน  อ าเภอ
สรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท (สายคันคลองธรรมชาติ จากสุดถนน คสล. ไปทางคูลอย)      
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50   เมตร  ยาว 700  เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

ราคากลาง  84,000.00   บาท  (แปดหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 
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10. งานซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่ 10  ต าบลดงคอน  อ าเภอ
สรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท (สายนานายมานัส  บัวศรี  ไปทางสะพาน คสล.)  
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50  เมตร  ยาว 1,000  เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

ราคากลาง   120,000.00  บาท  (หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน)  

11. งานซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่ 11  ต าบลดงคอน  อ าเภอ
สรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท  (สายคันคลองชลประทาน 6 ขวา 1 ขวา หน้าโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า)   
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50  เมตร  ยาว 300  เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

ราคากลาง  36,000.00  บาท  (สามหม่ืนหกพันบาทถ้วน)  

12. งานซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่ 12  ต าบลดงคอน  อ าเภอ
สรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท  (สายนานายอวยชัย  เกิดกลิ่น ไปทางนานายวาย เอี่ยมมี)    
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50  เมตร  ยาว 390  เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 
ราคากลาง   46,000.00  บาท  (สี่หม่ืนหกพันบาทถ้วน)  

13. งานซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่ 13  ต าบลดงคอน  อ าเภอ
สรรคบุร ี
จังหวัดชัยนาท  (สายนานางเรไร  ขุนแท้ ไปทางบ้านนายชโอน  พวงย้อย)    
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50  เมตร  ยาว  1,500  เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

ราคากลาง  180,000.00  บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 

14. งานซอ่มแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่ 14  ต าบลดงคอน  อ าเภอ
สรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท (สายบ้านนายเดชา  ยิ้มแย้ม  ไปทางคลองระบายน้ า)    
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50  เมตร  ยาว 620  เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 



ราคากลาง   74,000.00  บาท  (เจ็ดหม่ืนสี่พันบาทถ้วน)  
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15. งานซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่  15  ต าบลดงคอน  อ าเภอ
สรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท  (สายบ้านนางประไพ  ไปทางบ้านนายบุญยัง)    
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50  เมตร  ยาว 240  เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

ราคากลาง  28,000.00  บาท  (สองหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 

16. งานซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่ 15  ต าบลดงคอน  อ าเภอ
สรรคบุรี 
จงัหวัดชัยนาท  (สายบ้านนางสมบัติ  เทพแก้ว  ไปทางศาลาประชาคมหมู่บ้าน)     
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50  เมตร  ยาว  100  เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

ราคากลาง  12,000.00  บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 

17. งานซอ่มแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่  16  ต าบลดงคอน  อ าเภอ
สรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท  (สายจากสะพาน  คสล. ไปดอนประดู่ ไปทางท้ายคลอง หมู่  16)    
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00   เมตร  ยาว 800  เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

ราคากลาง  154,000.00  บาท  (หนึ่งแสนห้าหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

รวมราคากลางท้ังสิ้น   1,485,000.00   บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. เป็นนิตบิุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว ซึ่งมีผลงานซ่อมแซมถนนโดยลงหิน
คลุก   

หรือประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 742,500.00  บาท 
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วน 
ท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย   



เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน     กับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบลดง

คอน    
ณ  วันสอบราคา   หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   ในการสอบ
ราคาครั้งนี้ 

5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
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6. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์          
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า 
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 

 ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง 

ในวันที่  20 มกราคม  2559   ตั้งแต่เวลา 10.00 น.     ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างดังกล่าว  และ
ก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 20  มกราคม  2559  ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  หากผู้เสนอ
ราคาไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังค าชี้แจงถือว่าผู้เสนอราคายอมรับเงื่อนไขของผู้ว่าจ้างทุกประการ และ
จะปฏิเสธความรับผิดชอบหรืออ้างสิทธิใด ภายหลังมิได้ 

ก าหนดขายเอกสารสอบราคา 

ณ  กองคลังเทศบาลต าบลดงคอน  ระหว่างวันที่  7 – 20 มกราคม 2559    เวลา  08.30 
น. ถึงเวลา  16.30  น.  (เว้นวันหยุดราชการ) 

ก าหนดยื่นซอง 

ณ กองคลังเทศบาลต าบลดงคอน  ระหว่างวันที่  8 – 20 มกราคม  2559   เวลา  08.30 
น. ถึงเวลา  16.30  น.  (เว้นวันหยุดราชการ) 

ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ  วันที่  21  มกราคม  2559 
  เวลา  08.30  น. ถึงเวลา  16.30  น.   

ก าหนดเปิดซอง 

ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ 
วันที่  22  มกราคม   2559   เวลา  13.00  น.  เป็นต้นไป   
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ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาชุดละ  1,500.00  บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

ได้ที่เทศบาลต าบลดงคอน  อ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท      ระหว่างวันที่  7 – 20  มกราคม  2559              
เวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  056-410-839  (ต่อห้องคลัง)       
หรือที่ www.dongkon.go.th และ www.gprocurement.go.th 

   ประกาศ  ณ  วันที่   6  มกราคม  พ.ศ. 2559 

 

 (ลงชื่อ) 
           (นายวันชัย   ยอดด าเนิน)   
          นายกเทศมนตรีต าบลดงคอน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dongkon.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/


เอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขท่ี  1/2559 
โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง 

หมู่ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16  ต าบลดงคอน   จ านวน  17  โครงการ 
ตามประกาศเทศบาลต าบลดงคอน  ลงวันที่  6  มกราคม  2559 

 
…………………………………………………. 

 
เทศบาลต าบลดงคอน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “เทศบาล”  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง

เหมาซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่  1  หมู่  3  หมู่ 4   หมู่  5  หมู่  6  หมู่  
7  หมู่  8  หมู่  9  หมู่  10  หมู่  11  หมู่  12     หมู่  13  หมู่  14  หมู่  15  และ  หมู่  16  ต าบลดงคอน   
อ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
1. งานซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่  1  ต าบลดงคอน  อ าเภอ

สรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท    (สายนานายละเอียด  บางเขน)     
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  2.50  เมตร  ยาว  1,450  เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

ราคากลาง  174,000.00  บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

2.  งานซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่  3  ต าบลดงคอน  อ าเภอ
สรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท    (สายหัวคันคลองหนองบัว จากนานายช านาญ  แย้มทับ ไปทางนานายสุบิน  

โตกุล)     
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50  เมตร  ยาว 840  เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

ราคากลาง  101,000.00  บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)  

3. งานซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่  3  ต าบลดงคอน  อ าเภอ
สรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท    (สายหนองกระโหน จากนานางยุพิน พันพัว ไปทางนานางสมคิด  ภู่ขวัญ)     
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50  เมตร  ยาว  700  เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

ราคากลาง  84,000.00  บาท  (แปดหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

4. งานซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่  4  ต าบลดงคอน  อ าเภอ
สรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท    (สายจากหน้าบ้านนายอุบล  แย้มทับ ไปทางคลองทิ้งน้ า))     
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50  เมตร  ยาว 600 เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

ราคากลาง  72,000.00   บาท  (เจ็ดหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
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5. งานซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่ 5  ต าบลดงคอน  อ าเภอ
สรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท    (สายหน้าบ้านนายธวัชชัย  ชูมก ไปทางบ้านนางกระดังงา  มั่นทับ)     
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50  เมตร  ยาว 700 เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

ราคากลาง  84,000.00  บาท  (แปดหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

6. งานซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่  6  ต าบลดงคอน  อ าเภอ
สรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท    (สายบ้านนางเลี้ยง  พลวัฒน์ ไปทางถนนลาดยาง)     
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50  เมตร  ยาว 600  เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

ราคากลาง  72,000.00  บาท  (เจ็ดหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

7. งานซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่ 7  ต าบลดงคอน  อ าเภอ
สรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท    (สายบ้านนายถวิล  เณรแตง  ไปทางบ้านนายละมัย  เผือกสุข)     
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร  ยาว 68  เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

ราคากลาง  8,000.00   บาท  (แปดพันบาทถ้วน)  

8. งานซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่ 8  ต าบลดงคอน  อ าเภอ
สรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท    (สายนานายสมคิด   ปั้นสน  ไปทางนานางชะเอม  บุญประเสริฐ)     
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50  เมตร  ยาว 1,300  เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

ราคากลาง  156,000.00  บาท  (หนึ่งแสนห้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 

9. งานซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่  9  ต าบลดงคอน  อ าเภอ
สรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท (สายคันคลองธรรมชาติ จากสุดถนน คสล. ไปทางคูลอย)      
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50   เมตร  ยาว 700  เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

ราคากลาง  84,000.00   บาท  (แปดหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 
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10. งานซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่ 10  ต าบลดงคอน  อ าเภอ
สรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท (สายนานายมานัส  บัวศรี  ไปทางสะพาน คสล.)  
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50  เมตร  ยาว 1,000  เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

ราคากลาง   120,000.00  บาท  (หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน)  

11. งานซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่ 11  ต าบลดงคอน  อ าเภอ
สรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท  (สายคันคลองชลประทาน 6 ขวา 1 ขวา หน้าโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า)   
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50  เมตร  ยาว 300  เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

ราคากลาง  36,000.00  บาท  (สามหม่ืนหกพันบาทถ้วน)  

12. งานซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่ 12  ต าบลดงคอน  อ าเภอ
สรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท  (สายนานายอวยชัย  เกิดกลิ่น ไปทางนานายวาย เอี่ยมมี)    
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50  เมตร  ยาว 390  เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 
ราคากลาง   46,000.00  บาท  (สี่หม่ืนหกพันบาทถ้วน)  

13. งานซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่ 13  ต าบลดงคอน  อ าเภอ
สรรคบุรี 
จงัหวัดชัยนาท  (สายนานางเรไร  ขุนแท้ ไปทางบ้านนายชโอน  พวงย้อย)    
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50  เมตร  ยาว  1,500  เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

ราคากลาง  180,000.00  บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 

14. งานซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่ 14  ต าบลดงคอน  อ าเภอ
สรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท (สายบ้านนายเดชา  ยิ้มแย้ม  ไปทางคลองระบายน้ า)    
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50  เมตร  ยาว 620  เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

ราคากลาง   74,000.00  บาท  (เจ็ดหม่ืนสี่พันบาทถ้วน)  
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15. งานซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่  15  ต าบลดงคอน  อ าเภอ
สรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท  (สายบ้านนางประไพ  ไปทางบ้านนายบุญยัง)    
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50  เมตร  ยาว 240  เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

ราคากลาง  28,000.00  บาท  (สองหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 

16. งานซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่ 15  ต าบลดงคอน  อ าเภอ
สรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท  (สายบ้านนางสมบัติ  เทพแก้ว  ไปทางศาลาประชาคมหมู่บ้าน)     
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50  เมตร  ยาว  100  เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

ราคากลาง  12,000.00  บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 

17. งานซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่  16  ต าบลดงคอน  อ าเภอ
สรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท  (สายจากสะพาน  คสล. ไปดอนประดู่ ไปทางท้ายคลอง หมู่  16)    
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00   เมตร  ยาว 800  เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลดงคอน 

ราคากลาง  154,000.00  บาท  (หนึ่งแสนห้าหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

รวมราคากลางท้ังสิ้น   1,485,000.00   บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

 

โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจ้าง 
1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 

(1)  หลักประกันสัญญา 
(2) หลักประกันผลงาน 



1.5 รายละเอียดราคากลาง 
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1.6 บทนิยาม 
 (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
1.7 แบบบัญชีเอกสาร 
 (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
 (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2 
1.8  รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม  BOQ (Bill of  Quantities) 
 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคา 
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง

เวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 

2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม          
ตามข้อ  1.6 

2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

2.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาล 
2.6 มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  742,500.00 

บาท  (เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงาน
อ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่เทศบาลชื่อถือ 

2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement :  e-GP)   ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

2.9 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่า   ไม่เกิน 30,000.00  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)   คูส่ัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
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3. หลักฐานการเสนอราคา 

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคา เป็น  2  ส่วน คือ 

3.1  ส่วนที่  1   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
  (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)   พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียน นิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)  และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

 (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง   หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)   

 (4)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 (5)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (6)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 

1.7 (1) 

                       3.2 ส่วนที ่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (1) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอ่ืน ลงนามในใบเสนอราคาแทน 

                                (2) บัญชีรายการกอ่สร้าง(หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการ
วัสดุ อุปกรณ์ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
                                (3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ 1.7 (2) 
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4.  การเสนอราคา 

4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ  ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวน
เงินที่เสนอราคาจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตก
เติม แก้ไข  เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ในการ
เสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม  และหรือราคาต่อ
หน่วย  และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า    90  วัน นับแต่วันเปิดซองสอบ
ราคาโดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคาได้ 

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน   60   วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลต าบลดงคอนให้เริ่มท างาน 

4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ  
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคา 

4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า     “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเหมา
เลขที่    1/2559”    

โดยย่ืนโดยตรงต่อเทศบาลต าบลดงคอนโดยย่ืนซองเสนอราคาตั้งแต่วันที่  8 – 20  มกราคม  
2559   เวลา  08.30 น.     ถึงเวลา   16.30 น.  (เว้นวันหยุดราชการ)   ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลดง
คอน  

 และวันที่   21  มกราคม  2559  เวลา 08.30  น. ถึงเวลา  16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดย
เด็ดขาด    และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่   22  มกราคม  2559   เวลา   
13.30   น.  เป็นต้นไป 

 
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

5.1   ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลต าบลดงคอนจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
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5.2   หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอ 
ราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4  แล้วคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้นเว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีท่ี
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลดงคอนเท่านั้น 

5.3  เทศบาลต าบลดงคอนสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา         โดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือใน
หลักฐาน 

การรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบลดงคอน 
                                (2)  ไม่กรอกชื่อนติิบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่าง
หนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                                (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                                (4)  ราคาที่เสนอมีการขุดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 

  5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
เทศบาลต าบลดงคอนมีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้
เสนอราคาได้ เทศบาลต าบลดงคอนมีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

5.5   เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลดงคอนเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลต าบลดงคอนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้
ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา  

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลต าบลดงคอนจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่
ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟัง
ได้เทศบาลต าบลดงคอนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
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5.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ  2.5  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ  1.6  เทศบาลมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว
ออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ  2.5  และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

ในกรณีนี้หากเทศบาลพิจาณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการ
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งเทศบาลมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

6.  การท าสัญญาจ้าง 

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3  กับเทศบาลต าบลดงคอน 
ภายใน    7    วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ
ห้า ของราคาจ้างท่ีสอบราคาได้ ให้เทศบาลต าบลดงคอนยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา   โดยใช้หลักประกันอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                  6.1   เงินสด 
                 6.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลดงคอน  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา 
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วนั ท าการของทางราชการ    

6.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน 
ข้อ  1.4  
     6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
        6.5  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการ 
พาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนในส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้ าประกัน  
ของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด   (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้าง
ก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน  10  ล้านบาท)  

  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15   วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ
ราคา        (ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว  
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7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน     (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 

            เทศบาลต าบลดงคอนจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ...........-............งวด ดังนี ้

                     งวดที่  1  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ.......-.............ของค่าจ้าง  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.…..…………………………………………………………………ให้แล้วเสร็จภายใน……………..วัน   

                    งวดที่  2  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อย.............-...........ของค่าจ้าง  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน………………………………………………………………………ให้แล้วเสร็จภายใน……………..วัน                  

                     งวดสุดท้าย  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ   100    ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
 
 8.  อัตราค่าปรับ 

           ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ     0.1    ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

 9.   การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

           ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุไว้ในข้อ  1.3  
แล้วแต่กรณี     จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น        ภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า......1…..ปี    นับถัดจากวันที่เทศบาลต าบลดงคอนได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  15   วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  

10.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณ (จ่ายขาดเงินสะสม) 
10.2 เมื่อเทศบาลต าบลดงคอนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง

จ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 
และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดิมอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมพาณิชนาวี  ดังนี้ 

1. แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชนาวีภายใน...........-.........วนั นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจาก
ต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
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2. จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชนาวี 
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนี้ก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน  

3. ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1)  หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชนาวี 

10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลดงคอนได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ  6 เทศบาลต าบลดงคอนอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหาย    (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

  10.4 เทศบาลต าบลดงคอนสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดใน 
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี)    

11. มาตรฐานฝีมือช่าง 

   เมื่อเทศบาลต าบลดงคอนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ 
ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอ
ราคาจะต้องมีและให้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มี
วุฒิบัตรระดับ  ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทยีบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้  
ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ  10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย  1   คน  ในแต่ละสาขา
ช่างดังต่อไปนี้ 
                               11.1  วิศวกร 11.2   ช่างโยธา 
                               11.3  ช่างส ารวจ   

   12.   ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 
เทศบาลต าบลดงคอน 

 
 

(นางสาวนพรัตน์    บุษบรรณ์) 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

 
 
 
 


