
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลถ้ ารงค์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าส่ังให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 
เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ลอยน ้า บริเวณล้าห้วยดอนตะโก หมู่ ๕ หมู่ ๖  

ต้าบลถ ้ารงค์ องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ อ้าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 
                 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ลอยน้ า บริเวณล าห้วยดอนตะโก หมู่ ๕ หมู่ ๖ ต าบลถ้ ารงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอ
บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวด
ราคาครั้งนี้เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๐๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที ่ ๑/๒๕๖๓ 

การจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ลอยน ้า บริเวณล้าห้วยดอนตะโก หมู่ ๕ หมู่ ๖ ต้าบลถ ้ารงค์ องค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ อ้าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 
ลงวันที่  ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 
                  องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ซึง่ต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์" มีความประสงค์
จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ลอยน้ า บริเวณล าห้วยดอนตะโก หมู่ ๕ หมู่ ๖ ต าบลถ้ า
รงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ณ บริเวณล าห้วยดอนตะโก ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาจ้างก่อสร้าง 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารท่ีก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
                                     .................................ฯลฯ................................. 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกจิการ 
                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SuS7eC%2FhzizpyleNEQ1VX9
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SVKlT%2BEOw6v8rDxMwzoSyn
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Tl41SQJcsc5uEs4s57smTc
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Sd%2FHNrIqXeXXsMXNEQhD6N
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SiEOFb%2FUoSR95eiAYtI39g
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                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าส่ังให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๐๖,๘๐๐.๐๐ บาท (ส่ีแสนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์เช่ือถือ 
                                   ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                                   (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการ
ร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้ 
                                   (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลท่ี
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีท่ีกิจการ
ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักราย
เดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ียื่นเสนอราคาได้ 
                                   ท้ังนี้ "กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าท่ีจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                          ๒.๑๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
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                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมท้ังรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 
                                           (๔.๑)   หนังสือรับรองผลงาน (ถ้ามี) 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ท้ังนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ท้ังนี้หาก
ผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
                                   (๒)    ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                   ท้ังนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้
โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้ง
ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
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                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ท้ังนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้แล้ว 
                                   ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๑๒๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ให้เริ่มท างาน 
 
                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                                    เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตาม
ข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราย
อื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะท่ี
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จะพิจารณา
ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอราย
นั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
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                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี
ก าหนด 
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                          ๕.๑     การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลถ้ ารงค์จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนต าบล
ถ้ ารงค์ จะพิจารณาจาก ราคารวม 
 
                          ๕.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ี
มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการ
ผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
                          ๕.๔     องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายช่ือผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายช่ือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
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                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอช้ีแจง
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หาก
ข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          ๕.๖     องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ทรงไว้ซึง่สิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคา
ใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์เป็นเด็ดขาดผู้ยื่น
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์จะพิจารณายกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                               ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีท าให้เช่ือได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอ
สามารถด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ท้ังนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญา องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อาจประกาศยกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
 
                 ๖.     การท้าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 
๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
                          ๖.๑     เงินสด 
                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีท่ีใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้น ช าระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันท าสัญญา หรือก่อนวนันั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
                          ๖.๓     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
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                          ๖.๔     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และ
ค่าใช้จ่ายท้ังปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน ๑ งวด ดังนี ้
                          เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท้ังหมดให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
                 ๘.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือจะก าหนด ดังนี้ 
                          ๘.๑     กรณีท่ีผู้รับจ้างน างานท่ีรับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของ
งานจ้างช่วงนัน้ 
                          ๘.๒     กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะก าหนดค่าปรับ
เป็นรายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง 
                 ๙.    การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่
น้อยกว่า     ๒ ปี  นับถัดจากวันท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้
ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563   
                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ได้รับอนุมัติ
เงินค่าก่อสร้างจากเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
                          ๑๐.๒   เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และ
ได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่ังหรือน าส่ิงของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้า
มาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
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                                   (๑)    แจ้งการส่ังหรือน าส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 
วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้รับจ้างส่ังหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
                                   (๒)    จัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของนั้น โดยเรืออื่นท่ีมิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาท่ีก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์จะริบหลักประกันการ
ยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดใน
แบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้
ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 
                          ๑๐.๖   องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยท่ี
ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ไม่ได้ 
                                   (๑)    องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช้ในการจัดจ้างหรือ
ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอท่ีจะท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 
                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการจัดจ้างหรือท่ีได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลถ้ ารงค์ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอื่นในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑๑.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
                          การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีท่ี ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี ้
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                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณท่ีใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                          สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามท่ีก าหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการท่ีได้ระบุ
ในข้อ ๑.๕ 
                 ๑๒.    มาตรฐานฝีมือช่าง 
                          เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมี
และใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตราฐานฝีมือช่างจาก กรมแรงงานและ
สวัสดิการ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับ
ราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจ านวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขา
ช่าง ดังต่อไปนี้ 
                          ๑๒.๑    ช่างก่อสร้าง 
                 ๑๓.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
                 ๑๔.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่น
ข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          ท้ังนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ
ท าสัญญากับองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ไว้ชั่วคราว 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

      บันทึกข้อความ 
 

 
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 

   
ท่ี  พบ 76402/2563 วันท่ี        มิถุนายน  2563 
    
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติส่ังซื้อส่ังจ้าง 
    
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 
               ตามท่ีได้ด าเนินการจัดจ้างตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ลอยน้ า บริเวณล าห้วยดอนตะโก หมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี 6   ซึ่งขนาดความกว้าง  8.00 เมตร  ยาว  
12.00  เมตร  หรือพื้นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า  96  ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการของ อบต.ถ้ ารงค์ 
ก าหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)   และ
เอกสารจ้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขท่ี 1/2563  ลงวันท่ี  13  พฤษภาคม  ๒๕63   นั้น 
 
               องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้างดังกล่าว ดังนี้ 
               ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป้าเยาว์ หมู่ท่ี 2 – ถนนคันห้วย  หมู่ท่ี 3  จ านวน ๑ โครงการ  
ผู้เสนอราคาท่ีชนะการเสนอราคา   ได้แก่   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรบุรี โชคพนารักษ์      เสนอราคาต่ าสุด    เป็นเงิน
ท้ังส้ิน  1,680,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง ซึ่งต่ ากว่าเงินงบประมาณ  70,000.00บาท  คิดเป็นอัตราร้อยละ  4  

   

 
               จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรดลงนามในประกาศรายช่ือผู้ชนะการเสนอราคาท่ี
เสนอมาพร้อมนี้ 
 

(นางสาวระพีพรรณ  อิ่มสมบัติ)  เจ้าหน้าท่ี                                (นางอนงค์นาถ   พุทธิกรณ์) หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
          นักวิชาการพัสดุ                                                           ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

-ควรอนุมัติ 

(ลงช่ือ)……………………………………..  
         ( นายวิเชียร  ปล้ืมจิตร์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 
                                                                                                -อนุมัติ 
 

   

(นายส าฤทธิ์     อบแย้ม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 

 

   



 
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป้าเยาว์  

หมู่ท่ี 2 – ถนนคันห้วย  หมู่ท่ี 3  ต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

--------------------------------------------------------------------                
               ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านป้าเยาว์ หมู่ท่ี 2 – ถนนคันห้วย  หมู่ท่ี 3   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทางยาว  316  เมตร  กว้าง  4  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  1,264  ตารางเมตร   ตามแบบ
แปลนและรายละเอียดท่ี   อบต.ก าหนด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และเอกสารประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-Bidding)   เลขท่ี  1/2563  ลงวันท่ี   19  มิถุนายน  
2563    นั้น 
 
               ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป้าเยาว์ หมู่ท่ี 2 – ถนนคันห้วย  หมู่ท่ี 3  ต าบลถ้ ารงค์  อ าเภอ
บ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี   จ านวน  ๑  โครงการ    ผู้เสนอราคาท่ีชนะการเสนอราคาได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
เพชรบุรี โชคพนารักษ์      โดยเสนอราคาต่ าสุด เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,680,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่น
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง  
 
                                                       ประกาศ ณ วันท่ี   15  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 
 

                                                                          (นายส าฤทธิ์ อบแย้ม) 
                                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 

  
  

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
เรื่อง   ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ยื่นเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกัน

น้ าท่วม หมู่ท่ี ๑ - หมู่ท่ี ๒ ต าบลถ้ ารงค์  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี    
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

   
…………………………………….………………………… 

  

                 ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริม
เหล็กป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี ๑ - หมู่ท่ี ๒ ต าบลถ้ ารงค์  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี    ดังนี้ 
                 ระยะท่ี 1 ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วมหมู่ท่ี 1  ต้ังแต่บ้านคุณปราณี – สะพาน
ศาลาเข่ือน  ขนาดความสูง  1.20 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  132.20  เมตร  ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.
ก าหนด  
                 ระยะท่ี 2 ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี 1 - 2   ต้ังแต่สะพานวัดขลุบ – 
คลองยอ ขนาดความสูง 1 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า   295  เมตร  ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.ก าหนด  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   
(e-Bidding)  เลขท่ี   7/2561   ลงวันท่ี  3  พฤษภาคม 2561   ราคากลางเป็นเงิน 1,750,000.-บาท   
(หนึ่งล้านส่ีแสนแปดหมื่นส่ีพันบาทถ้วน)   นั้น 

 

     บัดนี้ ได้มีผู้มาเสนอราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวแล้ว   ปรากฏว่ามีผู้มายื่นเสนอราคา  จ านวน  1  
ราย  ดังนี้  
                1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรบุรีโชคพนารักษ์                                เสนอราคา  1,680,000- บาท 
 

      จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   15  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕61 
 
 
    
 



                                             (นายส าฤทธิ์   อบแย้ม) 
                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ี  พบ ๗๖๔๐๒/ว 038                                                         ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
                                                                                       ถนนบ้านลาด-พุกาม อ าเภอบ้านลาด    
                                                                                       พบ  ๗๖๑๕๐ 
 
                                                                 15  พฤษภาคม  2561 
 
เรื่อง      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายช่ือผู้ได้รับคัดเลือก ผู้ยื่นเสนอราคาและผู้ชนะการเสนอราคา     
           ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี ๑ - หมู่ท่ี ๒ ต าบลถ้ ารงค์      
           อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี   
 
เรียน   ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ดูแลหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย   1.ผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ยื่นเสนอราคาโครงการก่อสร้างฯ                                จ านวน  1  ชุด 
                    2.ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฯ                            จ านวน  1  ชุด         
 
                    ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์    ได้ด าเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริม
เหล็กป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี ๑ - หมู่ท่ี ๒ ต าบลถ้ ารงค์  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี    ดังนี้ 
                 ระยะท่ี 1 ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วมหมู่ท่ี 1  ต้ังแต่บ้านปราณี – สะพานศาลา
เข่ือน  ขนาดความสูง  1.20 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  132.20  เมตร  ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.
ก าหนด  
                 ระยะท่ี 2 ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี 1 - 2   ต้ังแต่สะพานวัดขลุบ – 
คลองยอ ขนาดความสูง 1 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า   295  เมตร  ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.ก าหนด  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดผู้ได้รับการคัดเลือกและประกาศรายช่ือผู้ชนะการ
เสนอราคา   แนบมาพร้อมนี้  



 
                     ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์     จึงขอความอนุเคราะห์ท่านช่วยประชาสัมพันธ์        
เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจท่ัวไปทราบโดยท่ัวกัน  
 

                                                      ขอแสดงความนับถือ 

 
        ( นายส าฤทธิ์       อบแย้ม ) 

                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 

 

กองคลัง 
โทร. 0 - 3249 - 1467     
 

ท่ี  พบ ๗๖๔๐๒/                                    ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
                                                                                   ถนนบ้านลาด-พุกาม   อ าเภอบ้านลาด 
                                                                                   พบ  ๗๖๑๕๐ 
 

                   ธันวาคม    2560 
 

เรื่อง         สอบถามหนังสือรับรองผลงาน  
 

เรียน        นายอ าเภอแก่งกระจาน   
 

อ้างถึง      หนังสือท่ีว่าการอ าเภอแก่งกระจาน ท่ี พบ 0817/30  ลงวันท่ี  24  กุมภาพันธ์  2559    
  
             ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้มีหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว2307  ลงวันท่ี  7  พฤศจิกายน  
2559  เรื่องการตรวจสอบหนังสือค้ าประกันสัญญา  โดยได้ก าชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบหนังสือ
รับรองผลงานท่ีผู้เสนอราคาหรือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เข้าท าสัญญาน ามายื่นหรือมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยให้ส่งส าเนาหนังสือรับรองผลงานไปยังผู้ออกหนังสือ  เพื่อให้ตรวจสอบและยืนยันว่าหนังสือดังกล่าวออกโดยผู้ออก
หนังสือนั้นจริง  มีผลงานจริง  นั้น  
 

            องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ มีความประสงค์ของสอบถามนายอ าเภอแก่งกระจาน ถึงหนังสือรับรอง
ผลงานเลขท่ี พบ 0817/30  ลงวันท่ี   24  กมุภาพันธ์  2559   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
บ้านนางเบญญาภา  พันธเสน)  หมู่ท่ี 3  บ้านมะขามโพรง  ต าบลพุสวรรค์  อ าเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี    
เงินค่าจ้าง  1,400,000.บาท (หนึ่งล้านส่ีแสนบาทถ้วน) สัญญาจ้างเลขท่ี  1/2559  ลงวันท่ี  25  ธันวาคม  



2558  ตามท่ีแนบมาพร้อมนี้ให้กับ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรมฮวบอิน คอนสตรัคช่ัน จริงหรือไม่  ผลเป็นประการใด
โปรดแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง    
      
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

                                                          ขอแสดงความนับถือ 
 

 
  ( นายส าฤทธิ์       อบแย้ม ) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
                                                                                                               
กองคลัง                                                               
โทร/โทรสาร ๐-๓๒๔๙-๑๔๖              
 
 

ท่ี  พบ ๗๖๔๐๒/                                       ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
                                                                                      ถนนบ้านลาด-พุกาม   อ าเภอบ้านลาด 
                                                                                      พบ  ๗๖๑๕๐ 
 

                   ธันวาคม   2560 
 

เรื่อง       ตรวจสอบหนังสือค้ าประกัน  
 

เรียน      ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   สาขาเพชรบุรี   

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย   1. ส าเนาหนังสือค้ าประกันสัญญาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
                       สาขา เพชรบุรี  เลขท่ี 800243507647  ลงวันท่ี  22  มิถุนายน  2560 
                    2. แบบฟอร์มยืนยันหนังสือค้ าประกันสัญญา                                                                                                                       
                            
                    ตามท่ีธนาคารได้ออกหนังสือค้ าประกันให้กับ บริษัท เฉลิมชัย 58 คอนสตรัคช่ัน จ ากัด       เพื่อค้ า
ประกันสัญญาจ้างเลขท่ี 5/2560 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2560 ให้กับบริษัทเฉลิมชัย 58                คอนสตรัคช่ัน 
จ ากัด  จ านวน 230,250.-บาท  (-สองแสนสามหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างอาคาร
เฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 70 ปี พร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.
ก าหนด  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  วงเงินตามสัญญา   -4,605,000.-บาท    (-ส่ีล้านหกแสนห้าพันบาทถ้วน-) ซึ่งมี
ระยะเวลาในการค้ าประกันต้ังแต่วันท่ี 22 เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2560 ถึงวันท่ี 21 เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2561  
รายละเอียดตามท่ีแนบมาพร้อมนี้ 



  
                    องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  ใคร่ขอให้ธนาคารตรวจสอบการท าหนังสือค้ าประกันดังกล่าว  
และโปรดแจ้งผลการตรวจสอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  ตามแบบฟอร์มท่ีส่งมาด้วยนี้ หากพ้นก าหนด 30  
วัน  นับต้ังแต่วันท่ีได้รับหนังสือจะถือว่าเอกสารดังกล่าว ได้รับการประกันจากธนาคารของท่านถูกต้องแล้ว  
 

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งผลการตรวจสอบด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
 

 

                                                      ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

  ( นายส าฤทธิ์       อบแย้ม ) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 

                                                                                                               
กองคลัง                                                               
โทร/โทรสาร ๐-๓๒๔๙-๑๔๖                                      
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มการตรวจสอบเรื่องความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 
และผู้เสนอราคาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

……………………… 
 
               ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ระพีพรรณ     นามสกุล  อิ่มสมบัติ      
ผู้มีหน้าท่ีปฏิบัติงานส าหรับการประกวดราคาจ้าง    โครงการก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกัน 
น้ าท่วม หมู่ท่ี ๑ - หมู่ท่ี ๒ ต าบลถ้ ารงค์  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์            
(e-bidding)             
ขอรับรองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาตามโครงการดังกล่าว    ดังนี้ 
 
                      ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท 
                      ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
                      ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
                     ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
                     ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนาย/นาง/นางสาว เจ้าของกิจการร้านค้า/คณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล 
                            (กรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา/คณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล) 
                ส าหรับผู้เสนอราคา รายบริษัท/ห้าง/ร้าน  ฯลฯ 



 

                1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรบุรีโชคพนารักษ์                                 
                 
                ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง 
 
 
                                                        (ลงช่ือ) 
                                                                  (นางสาวระพีพรรณ    อิ่มสมบัติ) 
                                                         ต าแหน่ง         นักวิชาการพัสดุ 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์   อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี  โทร.0-3249-14287       
ท่ี       พบ 76402 /                        วันท่ี    15  พฤษภาคม  2561   
เรื่อง   รายงานผลการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม หมู่
ท่ี ๑ - หมู่ท่ี ๒ ต าบลถ้ ารงค์  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  
  

เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์   
 

               เร่ืองเดิม 
 



       ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์    ได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริม
เหล็กป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี ๑ - หมู่ท่ี ๒ ต าบลถ้ ารงค์  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี    ดังนี้ 
                 ระยะท่ี 1 ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วมหมู่ท่ี 1  ต้ังแต่บ้านคุณปราณี – สะพาน
ศาลาเข่ือน  ขนาดความสูง  1.20 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  132.20  เมตร  ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.
ก าหนด  
                ระยะท่ี 2 ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี 1 - 2   ต้ังแต่สะพานวัดขลุบ – 
คลองยอ ขนาดความสูง 1 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า   295  เมตร  ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.ก าหนด  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   จ านวน  1  รายการ   ในวงเงินงบประมาณ  1,750,000.-บาท 
ราคากลางจ านวน  1,750,000.-บาท ก าหนดขอรับแบบ  ในระบบ ในระหว่างวันท่ี  4  พฤษภาคม  2561  ถึง 
10 พฤษภาคม  2561 และก าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ใน
วันท่ี  11  พฤษภาคม  2561 ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. และตรวจสอบเอกสาร ในวันท่ี  15  พฤษภาคม  
2561    นั้น 
 

              ข้อเท็จจริง 
    1. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบล    ถ้ า

รงค์   ท่ี 183/2561   ลงวันท่ี  30  เมษายน    2561  ได้ด าเนินการตรวจสอบเอกสารในระบบฯ เมื่อวันท่ี 15  
พฤษภาคม  2561  ปรากฏว่ามีผู้มารับเอกสารประกวดราคา จ านวน  47  ราย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
              

     2. ผู้มาขอรับเอกสารประกวดราคา ได้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ  จ านวน  1  ราย  คือ  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรบุรีโชคพนารักษ์   เสนอราคา 1,680,000.-บาท  คณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ
ตามประกาศ แล้วถูกต้อง ดังนั้น  เพื่อประโยชน์ทางราชการจึงเห็นสมควรจ้าง    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรบุรีโชคพนารักษ์      
เป็นผู้ด าเนินการตามโครงการต่อไป  โดยไม่ต้องยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในครั้ง  
 

          (ลงช่ือ).........................................ต าแหนง่ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    ประธานกรรมการ  
     (นางสาววาสนา  ป้องกัน) 

 

         (ลงช่ือ)................................................ต าแหน่ง นายช่างโยธา                         กรรมการ  
                (นายจักร์กริช   สงวนทรัพย์) 

 

                    (ลงช่ือ)..........................................ต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้               กรรมการ  
                (นางสาวอรุณี   หินแก้ว) 

/(ลงช่ือ)........... 
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         (ลงช่ือ)..........................................ต าแหน่ง ประชาคมหมู่บ้าน                      กรรมการ 
                             (นางเกษศิรินทร์  ท่าดี) 
 



                   (ลงช่ือ)...........................................ต าแหน่ง ประชาคมหมู่บ้าน                      กรรมการ 
       (นางสาวดวงกมล   ดนตรี) 
 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 

- คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ท าการพิจารณาผลฯ  
แล้วปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรบุรีโชคพนารักษ์       
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องและเสนอราคาเพียงรายเดียว  
คือเสนอราคาจ านวน  1,680,000.-บาท 
        -   เห็นควรจัดจ้างจาก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรบุรีโชคพนารักษ์       

- ในวงเงิน  1,680,000.-บาท 
- เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติ 

และลงนามในประกาศผู้ชนะฯ และหนังสือแจ้งให้ 
มาท าสัญญา ท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
 
 
 
(นางสาวระพีพรรณ  อิ่มสมบัติ)  เจ้าหน้าท่ี                                (นางอนงค์นาถ   พุทธิกรณ์) หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
          นักวิชาการพัสดุ                                                           ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

      -ควรอนุมัติ 

(ลงช่ือ)……………………………………..  
         ( นายเอนก  เล็กเครือสุวรรณ)   
   ผู้อ้านวยการกองช่าง รักษาราชการแทน                                              -อนุมัติ 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 
 
                                                                                      (นายส าฤทธิ์     อบแย้ม) 
                                                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบราคา 



 
ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม  

หมู่ท่ี ๑ - หมู่ท่ี ๒ ต าบลถ้ ารงค์  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) 
 

ท่ี รายการ จ านวน หน่วยละ ราคาขั้นต่ า บริษัทห้าง ร้านท่ีเสนอราคา 
1. ก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก

ป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี ๑ - หมู่ท่ี ๒ 
1 1,750,000 1,680,000 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรบุรีโชค

พนารักษ์       

 
 

          (ลงช่ือ).........................................ต าแหนง่ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    ประธานกรรมการ  
     (นางสาววาสนา  ป้องกัน) 

 

         (ลงช่ือ)................................................ต าแหน่ง นายช่างโยธา                         กรรมการ  
                (นายจักร์กริช   สงวนทรัพย์) 

 

                    (ลงช่ือ)..........................................ต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้               กรรมการ  
                (นางสาวอรุณี   หินแก้ว) 

 

         (ลงช่ือ)..........................................ต าแหน่ง ประชาคมหมู่บ้าน                      กรรมการ 
                             (นางเกษศิรินทร์  ท่าดี) 
 

                   (ลงช่ือ)...........................................ต าแหน่ง ประชาคมหมู่บ้าน                      กรรมการ 
       (นางสาวดวงกมล   ดนตรี) 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

บันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ครั้งท่ี 1/2560 
วันท่ี    9   กุมภาพันธ์   2561   เวลา  14.30  น 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
……………………………………………… 

 
ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นางสาววาสนา  ป้องกัน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม                   
2. นายจักร์กริช   สงวนทรัพย์ นายช่างโยธา         
3. นางสาวอรุณี   หินแก้ว นักวิชาการจัดเก็บรายได้             
4. นางเกษศิรินทร์  ท่าดี ประชาคมหมู่บ้าน                         
5. นางสาวดวงกมล   ดนตรี ประชาคมหมู่บ้าน                         

 
เร่ิมประชุมเวลา   09.00  น. 
เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว นางสาววาสนา  ป้องกัน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  ท าหน้าท่ีประธานในท่ี
ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ             ตามค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์   ท่ี  183/2561   ลงวันท่ี  30  เมษายน   
                                2561 ได้แต่งต้ังทุกท่านเป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี ๑ - หมู่ท่ี ๒ ต าบลถ้ ารงค์    
                                อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) 
                                ในวงเงินงบประมาณ  1,750,000.-บาท ราคากลางจ านวน  1,750,000.- บาท  
                                ก าหนดขอรับเอกสารในระบบฯระหว่างวนัท่ี  4 พฤษภาคม 2561 – 10  พฤษภาคม  
                                2561 และก าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
                                ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี  11  พฤษภาคม 2561และตรวจสอบเอกสาร  

                                      ในวันท่ี  15  พฤษภาคม  2561 นั้น ปรากฏว่า ในระหว่างวันท่ี 4 พฤษภาคม 2561-  
                                      10 พฤษภาคม  2561  ผู้มารับเอกสารประกวดราคาทางระบบฯ  จ านวน  47   ราย   
                                                     (ตามเอกสารท่ีแนบ) 
 

ที่ประชุม            รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองการพิจารณาผลการเสนอราคา 
ประธานฯ   มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรบุรีโชคพนารักษ์   คณะกรรมการฯ  
                                    พิจารณาตรวจสอบ   คุณสมบัติตามประกาศ แล้วถูกต้อง ครบถ้วน  



                                                                                                                                                                             
ที่ประชุม                    ได้ร่วมกันพิจารณาและได้มีมติ  ดังนี  
มติที่ประชุม            ผู้เสนอราคาท่ีถูกต้องท่ีมีคุณสมบัติตามประกาศ เพื่อประโยชน์ทางราชการ  
                              คือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรบุรีโชคพนารักษ์      เสนอราคา 1,680,000.-บาท      
                              คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรบุรีโชคพนารักษ์       
                              เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี ๑ - หมู่ท่ี ๒  
                              ต าบลถ้ ารงค์   อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี   

/เป็นผู้............ 
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                             เป็นผู้ด าเนินการตามโครงการต่อไป  โดยไม่ต้องยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
                             (e-bidding) ในครั้ง  
 
ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองอื่น ๆ 
ประธานฯ  เมื่อคณะกรรมการในท่ีประชุมได้ร่วมพิจารณาตามระเบียบวาระท่ี 2 เรียบร้อยแล้ว 

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ ขอปิดการประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา 14.30    น. 
  
  
 
                             ลงช่ือ                                   ผู้จดรายงานการประชุม 
                                      (นางสาวอรุณี    หินแก้ว) 
                                       นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
 
 
 

 
 

          ลงช่ือ                              ผู้ตรวจ 
                (นางสาววาสนา  ป้องกัน) 
            ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม       
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

                              
                                     พฤษภาคม   2561 

 
เรื่อง    แจ้งลงนามในสัญญา  
 

เรียน    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรบุรีโชคพนารักษ์       
 
อ้างถึง ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันท่ี   11  พฤษภาคม 2561 

 

        ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ได้ด าเนินการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างก าแพงคอนกรีต
เสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี ๑ - หมู่ท่ี ๒ ต าบลถ้ ารงค์  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี    ดังนี้ 
                 ระยะท่ี 1 ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วมหมู่ท่ี 1  ต้ังแต่บ้านคุณปราณี – สะพาน
ศาลาเข่ือน  ขนาดความสูง  1.20 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  132.20  เมตร  ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.
ก าหนด  

ท่ี  พบ ๗๖๔๐๒/       ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
      ถนนบ้านลาด-พุกาม อ าเภอบ้านลาด  
      พบ ๗๖๑๕๐ 
 
 
 

  

   อ ำเภอบำ้นลำด  พบ  76150 

 
 



                ระยะท่ี 2 ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี 1 - 2   ต้ังแต่สะพานวัดขลุบ – 
คลองยอ ขนาดความสูง 1 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า   295  เมตร  ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.ก าหนด  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ได้เสนอราคาเป็นเงินท้ังส้ิน 1,680,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสน
แปดหมื่นบาทถ้วน)    นั้น 
 

                ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  ได้ตกลงจ้างตามโครงการดังกล่าว เป็นเงิน 1,680,000.-บาท 
(หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)   ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วและขอให้ไปท าสัญญาภายใน   7  วัน  นับ
ถัดจากวันท่ีได้รับหนังสือนี้   พร้อมน าเอกสารประกอบการท าสัญญาจ้าง  อย่างละ  ๒  ชุด  ดังนี้ 
 

                   1.หลักประกันสัญญา  มูลค่า  84,000.-.บาท 
                   2.ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (บัญชีซึ่งมีการเคล่ือนไหว) 
                   3.ส าเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า 
                   4.ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 
  

  ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                        
           (นายส าฤทธิ์    อบแย้ม) 

        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
กองคลัง 
โทร. ๐-๓๒๔๙-1467 
 
 
 
                                                  

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
 

                                                                                                                         สัญญาเลขท่ี  16/2561 
 

                สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ต าบล/แขวง ถ้ ารงค์ อ าเภอ/เขต 
บ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี    เมื่อวันท่ี   30  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2561  ระหว่าง องค์การบริหารส่วนต าบล 
ถ้ ารงค์ โดย นายส าฤทธิ์ อบแย้ม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรบุรีโชค
พนารักษ ์ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ  ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเพชรบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์   มีส านักงานใหญ่อยู่ เลขท่ี ๕ หมู่ ๔ ต าบล/แขวง ท่ายางอ าเภอ/เขตท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี โดย
นายอนันต์ สถานสุข ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท จังหวัดเพชรบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ี ลงวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญา
นี้ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า"ผู้รับจ้าง"อีกฝ่ายหนึง่ 
                  คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี ้

 



 
                  ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง 
                              ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างท างาน ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก
ป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี ๑ - หมู่ท่ี ๒ ต าบลถ้ ารงค์  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี    ดังนี้ 
                 ระยะท่ี 1 ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วมหมู่ท่ี 1  ต้ังแต่บ้านคุณปราณี – สะพาน
ศาลาเข่ือน  ขนาดความสูง  1.20 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  132.20  เมตร  ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.
ก าหนด  
                ระยะท่ี 2 ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี 1 –หมู่ท่ี 2 ต้ังแต่สะพานวัดขลุบ – 
คลองยอ ขนาดความสูง 1 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า   295  เมตร  ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.ก าหนด  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ณ   หมู่ท่ี ๑-หมู่ท่ี ๒  ต าบล/แขวง ถ้ ารงค์ อ าเภอ/เขตบ้านลาด
จังหวัด เพชรบุรี ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้รับจ้างตกลงท่ีจะจัดหา
แรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้ 
 
                  ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
                               เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
                           2.1   ผนวก 1  แบบแปลน                         จ านวน     18     หน้า 
                           2.2   ผนวก 2  รายการรายละเอียด              จ านวน       -      หน้า 
                           2.3   ผนวก 3  ใบแจ้งปริมาณงานและราคา     จ านวน      2     หน้า 
                           2.4   ผนวก 4   ใบเสนอราคา                      จ านวน     2      หน้า 
 
                                ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาท่ีขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความใน
สัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 
ค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจาก
ผู้ว่าจ้างท้ังส้ิน  
 

/ข้อ 3 หลักประกัน...... 
 
      (ลงช่ือ)                        ผู้ว่าจ้าง               (ลงช่ือ)     ผู้รับจ้าง   
                  (นายส าฤทธิ์     อบแย้ม)                    ( นายอนันต์ สถานสุข ) 
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                  ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
                                ในขณะท าสัญญานี้ผู้รับจ้างได้น าหลักประกันเป็น หนังสือค ้าประกันของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขา ท่ายางเลขที่ 800274731147 ลงวันที่  30  พฤษภาคม  
2561   เป็นจ้านวนเงิน  84,000.๐๐ บาท (แปดหม่ืนสี่พันบาทถ้วน)ซ่ึงเท่ากับร้อยร้อยละ 5 
(1,680,000) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
                                กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ า
ประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ าประกันตามประกาศของ



ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อ
ผูกพันตามสัญญานี้  
                                หลักประกันท่ีผู้รับจ้างน ามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดท้ัง
ปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันท่ีผู้รับจ้างน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเส่ือมค่าลง หรือมีอายุไม่
ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงาน
ล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบก าหนดความรับผิดในความช ารุดบกพร่องตามสัญญาเปล่ียนแปลงไป 
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมา
มอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน........-.......  วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
                                หลักประกันท่ีผู้รับจ้างน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แล้ว 
 
                  ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                            ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจ านวนเงิน ๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่ง
ล้านหกแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) ซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จ้านวน ๑๐๙,๙๐๖.๕๔ บาท (หนึ่งแสนเก้าพันเก้าร้อย
หกบาทห้าสิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ 
และก าหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้  
                           งวดท่ี ๑ เป็นจ านวนเงิน ๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน)   เม่ือ
ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  ก่อสร้างก้าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน ้าท่วม หมู่ที่  ๑ - หมู่ที่ ๒    ต้าบลถ ้ารงค ์ 
อ้าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เม่ือได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๑  
                  ข้อ ๕. (ข) ก้าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
                           ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานท่ีรับจ้างภายในวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และจะต้องท้างานให้
แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือท างานภายในก าหนดเวลา หรือไม่สามารถ
ท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา หรือมีเหตุให้เช่ือได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา 
หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลา หรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 
หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทท่ี
ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้า
ท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างท่ีจะเรียกร้องค่าเสียหาย
จากผู้รับจ้าง 

/การท่ีผู้ว่าจ้าง.......... 
 
      (ลงช่ือ)                        ผู้ว่าจ้าง               (ลงช่ือ)     ผู้รับจ้าง   
                  (นายส าฤทธิ์     อบแย้ม)                    ( นายอนันต์ สถานสุข ) 
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                           การท่ีผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตาม
สัญญา 



                  ข้อ 6 ความรับผิดชอบในความช้ารุดบกพร่องของงานจ้าง 
                           เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ใน
กรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดข้ึนจากการจ้างนี้ ภายในก าหนด ๒ 
(สอง) ป ีนับถัดจากวันท่ีได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความช ารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้
รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุท่ีไม่ถูกต้องหรือท าไว้ไม่เรียบร้อย หรือท าไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้าง
จะต้องรีบท าการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ท้ังส้ิน หากผู้รับจ้างไม่
กระท าการดังกล่าวภายในก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ท าการ
แก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะท าการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้น 
โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองท้ังส้ิน  
                           ในกรณีเร่งด่วนจ าเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับ
จ้างแก้ไขในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหาย
นั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความช ารุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบช าระค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
                           การท่ีผู้ว่าจ้างท าการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ท าให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้น
จากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามท่ีผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับ
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้  
 
                  ข้อ 7 การจ้างช่วง 
                           ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่
การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนท่ีได้รับอนุญาตเป็นหนงัสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่
บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าท่ีตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะ
ยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้น
ทุกประการ  
                           กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้อง ช าระค่าปรับ
ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 10  (สิบ) ของวงเงนิของงานท่ีจ้างช่วงตามสัญญา ท้ังนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้
ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา  
 
                  ข้อ 8 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 
                           ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานท่ีรับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความช านาญ และใน
ระหว่างท างานท่ีรับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งท างานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทน
ดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอ านาจจากผู้รับจ้าง ค าส่ังหรือค าแนะน าต่างๆ ท่ีผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้
ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ีผู้ว่าจ้างแต่งต้ัง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นค าส่ังหรือค าแนะน าท่ีได้แจ้ง
แก่ผู้รับจ้าง การแต่งต้ังผู้แทนตามข้อนี้จะต้องท าเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การ
เปล่ียนตัวหรือแต่งต้ังผู้แทนใหม่จะท ามิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน  
                           ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปล่ียนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และ
ผู้รับจ้างจะต้องท าการเปล่ียนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุ
สัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้  
 

ข้อ 11 ความรับผิด......... 
 



      (ลงช่ือ)                        ผู้ว่าจ้าง               (ลงช่ือ)     ผู้รับจ้าง   
                  (นายส าฤทธิ์     อบแย้ม)                    ( นายอนันต์ สถานสุข ) 
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                  ข้อ 9 ความรับผิดของผู้รับจ้าง 
                           ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)  
                           ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานท่ีผู้รับจ้างได้ท าขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับ
จ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปล่ียนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้น
เกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ท้ังนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะส้ินสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้ง
สุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีช ารุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น 
                           ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้
รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือ
ฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ด าเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้
ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ 
อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที  
 
                  ข้อ 10 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 
                           ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างท่ีผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามก าหนดเวลา ท่ีผู้รับจ้างได้
ตกลงหรือท าสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว  
                           ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
ท่ีจะเอาเงินค่าจ้างท่ีจะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงิน
จ านวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว 
                           ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยส าหรับลูกจ้างทุกคนท่ีจ้างมาท างาน โดยให้ครอบคลุมถึง
ความรับผิดท้ังปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายท่ีคิดค่าสินไหมทดแทนได้ตาม
กฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ท่ีผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาท างาน 
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมท้ังหลักฐานการช าระเบ้ียประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้าง
เรียกร้อง  
 
                  ข้อ ๑1 การตรวจงานจ้าง 
                           ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ท่ีปรึกษา เพื่อควบคุม
การท างานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษานั้น มีอ านาจเข้าไปตรวจการ
งานในโรงงานและสถานท่ีก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้น
ตามสมควร  
                           การท่ีมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษานั้น หาท าให้ผู้รับจ้างพ้น
ความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่  
 



 
/ข้อ 12 แบบรูป............ 

 
 
      (ลงช่ือ)                        ผู้ว่าจ้าง               (ลงช่ือ)     ผู้รับจ้าง   
                  (นายส าฤทธิ์     อบแย้ม)                    ( นายอนันต์   สถานสุข ) 
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                  ข้อ ๑2 แบบรูปและรายการละเอยีดคลาดเคลื่อน 
                           ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและท าความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถ่ีถ้วนแล้ว 
หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทาง
เทคนิค ผู้รับจ้างตกลงท่ีจะปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ี
ปรึกษาท่ีผู้ว่าจ้างแต่งต้ัง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง 
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มข้ึน จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้  
 
                  ข้อ ๑3 การควบคมุงานโดยผู้ว่าจ้าง 
                           ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ท่ีปรึกษาท่ีผู้ว่าจ้าง
แต่งต้ัง มีอ านาจท่ีจะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอ านาจท่ีจะส่ังให้แก้ไขเปล่ียนแปลง
เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้
ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา มีอ านาจ ท่ีจะส่ังให้หยุดการนั้นช่ัวคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือ
เป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน  
 
                  ข้อ ๑4 งานพิเศษและการแก้ไขงาน  
                           ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะส่ังเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างท างานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสาร
สัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายท่ัวไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิส่ังให้
เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อก าหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย  
                           อัตราค่าจ้างหรือราคาท่ีก าหนดใช้ในสัญญานี้ ให้ก าหนดใช้ส าหรับงานพิเศษ หรืองานท่ีเพิ่มเติม
ขึ้น หรือตัดทอนลงท้ังปวงตามค าส่ังของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้ก าหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ท่ีจะ
น ามาใช้ส าหรับงานพิเศษหรืองานท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันท่ีจะก าหนดอัตรา
ค่าจ้างหรือราคาท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีท่ีตกลงกัน
ไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะก าหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติงานตามค าส่ังของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานท่ีจ้าง  
 
                  ข้อ 15 ค่าปรับ 
                           หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น วันละ  1,680.-บาท (หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาท
ถ้วน)   และจะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็น



จ านวนเงินวนัละ    -   บาท  (...........-..........)  นบัถัดจากวันท่ีครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันท่ี
ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาท างานให้ จนถึงวันท่ีท างานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอัน
เกิดขึ้นจากการท่ีผู้รับจ้างท างานล่าช้าเฉพาะส่วนท่ีเกินกว่าจ านวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย  
                           ในระหว่างท่ีผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้อง
ไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ช าระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน
บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย  

/ข้อ 16 สิทธิของผู้ว่าจ้าง........ 
 

 
      (ลงช่ือ)                        ผู้ว่าจ้าง               (ลงช่ือ)     ผู้รับจ้าง   
                  (นายส าฤทธิ์     อบแย้ม)                    ( นายอนันต์   สถานสุข ) 
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                  ข้อ ๑6 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
                           ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจท างานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้นต่อจน
แล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ท่ีรับจ้างท างานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง ส่ิงท่ีสร้างขึ้นช่ัวคราวส าหรับงาน
ก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามท่ีจะเห็นสมควร  
                           ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาท้ังหมด 
หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจ านวน เกินกว่า
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้น ในการท างานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจ านวนเงินใดๆ ท่ีจะจ่ายให้แก่
ผู้รับจ้างก็ได้  
 
                  ข้อ ๑7. การบังคับค่าปรับ ค่าเสยีหาย และค่าใช้จ่าย 
                           ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้
ว่าจ้างโดยส้ินเชิงภายในก าหนด......7.... วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้
ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวนเงินค่าจ้างท่ีต้องช าระ หรือจากเงิน
ประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที  
                           หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายท่ีบังคับจากเงินค่าจ้างท่ีต้องช าระ เงินประกันผลงาน 
หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมช าระส่วนท่ีเหลือ ท่ียังขาดอยู่จนครบถ้วน
ตามจ านวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด   7   วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก 
ผู้ว่าจ้าง 
                           หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาท่ีหักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่
อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างท้ังหมด 
 
                  ข้อ 18 การท้าบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 



                           ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ ส่ิงอ านวย 
ความสะดวกในการท างานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อท างานเสร็จส้ินแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการ
ท างานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และส่ิงก่อสร้างช่ัวคราวต่างๆ (ถ้ามี) ท้ังจะต้องกลบเกล่ียพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้
บริเวณท้ังหมดอยู่ในสภาพท่ีสะอาดและใช้การได้ทันที  
 
                  ข้อ 19 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
                           ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด
จากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดท่ีผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามท่ีก าหนด ในกฎกระทรวง ซึง่ออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จ
ตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็น
หนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจาก
วันท่ีเหตุนั้นส้ินสุดลง หรือตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี  

/ถ้าผู้รับจ้าง.......... 
 
      (ลงช่ือ)                        ผู้ว่าจ้าง               (ลงช่ือ)     ผู้รับจ้าง   
                  (นายส าฤทธิ์     อบแย้ม)                    ( นายอนันต์   สถานสุข ) 
 

-7- 
 
 
                           ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ใน
การท่ีจะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
                           การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างท่ี
จะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 
 
                  ข้อ ๒0. มาตรฐานฝีมือช่าง 
                                  ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขส าคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือช่าง จากกรมแรงงานและสวัสดิการ  หรือหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่
จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้  
                                    ช่างก่อสร้าง 
                                 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าบัญชีแสดงจ านวนช่างท้ังหมดโดยจ าแนกตามแต่ละสาขาช่างและ 
ระดับช่างพร้อมกับระบุรายช่ือช่างผู้ท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งน ามา
แสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือท างาน และพร้อมท่ีจะให้ผู้
ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าท่ีของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการท างานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง 
 
                           สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดย



ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือ พร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือ
ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ  
 
 
                                         (ลงช่ือ)..............................................................ผู้ว่าจ้าง  
                                                        (นายส าฤทธิ์     อบแย้ม) 
 
 
                                         (ลงช่ือ)..............................................................ผู้รับจ้าง  
                                                        (นายอนันต์     สถานสุข) 
 
 
                                         (ลงช่ือ)..............................................................พยาน  
                                                        (นางอนงค์นาถ  พุทธิกรณ์) 
 
 
                                        (ลงช่ือ)..............................................................พยาน  
                                                        (นางสาวสุนิสา อ่อนแสง) 

 
 

เลขท่ีโครงการ ๖๑๐๔๗๒๖๙๖๕๘ 
เลขคุมสัญญา  ๖๑๐๕๒๒๐๑๐๗๘๙ 
 
 
 

                                                    
                       
                                                                                             
 
                                                                        มิถุนายน   2561 
 
เรื่อง     ส่งส าเนาสัญญาจ้าง 
 

เรียน    สรรพากรจังหวัดเพชรบุรี 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  ส าเนาสัญญาจ้างเลขท่ี  16/2561    ลงวันท่ี   30   พฤษภาคม    2561 

ท่ี  พบ ๗๖๔๐๒/ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
ถนนบ้านลาด-พุกาม  อ าเภอบ้านลาด 
พบ  ๗๖๑๕๐ 
 

   อ ำเภอบำ้นลำด  พบ  76150 

 
 



 

                 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ได้ท าสัญญาจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรบุรีโชคพนารักษ์  โดย
นายอนันต์     สถานสุข    ก่อสร้างก าแพงคอนกรตีเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี ๑ - หมู่ท่ี ๒ ต าบลถ้ ารงค์  อ าเภอ
บ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี    ดังนี้ 
                 ระยะท่ี 1 ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วมหมู่ท่ี 1  ต้ังแต่บ้านคุณปราณี – สะพาน
ศาลาเข่ือน  ขนาดความสูง  1.20 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  132.20  เมตร  ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.
ก าหนด  
                ระยะท่ี 2 ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี 1 –หมู่ท่ี 2 ต้ังแต่สะพานวัดขลุบ – 
คลองยอ ขนาดความสูง 1 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า   295  เมตร  ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.ก าหนด  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding:e–bidding)  เป็นเงิน ๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้าน
หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)   นั้น 
 

                เนื่องจากเป็นสัญญาท่ีมีมูลค่าต้ังแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป   ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 164  จึงขอส่งส าเนาสัญญา
จ้างโครงการดังกล่าวมาเพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ดังปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย    
 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายส าฤทธิ์    อบแย้ม) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 

กองคลัง 
โทร. ๐-๓๒๔๙-๑๔๖๗     
 
 

                                                   
                       
                                                                                             
 
                                                                       มิถุนายน   2561 
 
เรื่อง     ส่งส าเนาสัญญาจ้าง 
 

เรียน    ผู้อ านวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี  
 

ท่ี  พบ ๗๖๔๐๒/  ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 ถนนบ้านลาด-พุกาม  อ าเภอบ้านลาด 
 พบ  ๗๖๑๕๐ 
 

   อ ำเภอบำ้นลำด  พบ  76150 

 
 



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  ส าเนาสัญญาจ้างเลขท่ี  16/2561    ลงวันท่ี   30   พฤษภาคม    2561 
 

                 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ได้ท าสัญญาจ้างกับ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรบุรีโชคพนารักษ์  
โดยนายอนันต์     สถานสุข    ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี ๑ - หมู่ท่ี ๒ ต าบลถ้ ารงค์  
อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี    ดังนี้ 
                 ระยะท่ี 1 ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วมหมู่ท่ี 1  ต้ังแต่บ้านคุณปราณี – สะพาน
ศาลาเข่ือน  ขนาดความสูง  1.20 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  132.20  เมตร  ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.
ก าหนด  
                ระยะท่ี 2 ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี 1 –หมู่ท่ี 2 ต้ังแต่สะพานวัดขลุบ – 
คลองยอ ขนาดความสูง 1 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า   295  เมตร  ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.ก าหนด  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding:e–bidding)  เป็นเงิน ๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้าน
หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)   นั้น 
 

                เนื่องจากเป็นสัญญาท่ีมีมูลค่าต้ังแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป   ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 164  จึงขอส่งส าเนาสัญญา
จ้างโครงการดังกล่าวมาเพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ดังปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย    
 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายส าฤทธิ์    อบแย้ม) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 

กองคลัง 
โทร. ๐-๓๒๔๙-๑๔๖๗     
 
 
 

ท่ี    พบ ๗๖๔๐๒/459                                  ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
                                                                                          ถนนบ้านลาด - พุกาม อ าเภอบ้านลาด      
                                                                                          พบ  ๗๖๑๕๐ 

                                                                    15    สิงหาคม    2561 
 



เรื่อง     แจ้งสิทธิการปรับตามสัญญาจ้าง  
 

เรียน    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรบุรีโชคพนารักษ์    
 

อ้างถึง   สัญญาจ้างเลขท่ี  16/2561   ลงวันท่ี  30  พฤษภาคม   2561   
 
            ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์     ได้ว่าจ้างท่านให้ท าการจ้างก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก
ป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี ๑ - หมู่ท่ี ๒ ต าบลถ้ ารงค์  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี    ดังนี้ 
               ระยะท่ี 1 ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วมหมู่ท่ี 1  ต้ังแต่บ้านคุณปราณี ถึง สะพาน
ศาลาเข่ือน  ขนาดความสูง  1.20 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  132.20  เมตร  ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.
ก าหนด  
               ระยะท่ี 2 ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี 1 –หมู่ท่ี 2 ต้ังแต่สะพานวัดขลุบ ถึง 
คลองยอ ขนาดความสูง 1 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า   295  เมตร  ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.ก าหนด  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   เป็นเงิน  1,680,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาท
ถ้วน)  โดยก าหนดท างานจ้างแล้วเสร็จภายในวันท่ี   28  สิงหาคม   2561   ตามสัญญาจ้างท่ีอ้างถึง  นั้น 

              เนื่องจากบัดนี้ใกล้ครบก าหนดตามเวลาข้างต้นแล้ว แต่ท่านยังไม่สามารถท างานจ้างให้แล้วเสร็จตาม
สัญญาจ้าง  ดังนั้น ในระหว่างท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ยังมิได้บอกเลิกสัญญาฉบับนี้   ท่านจะต้องช าระ
ค่าปรับตามสัญญาเป็นรายวันในอัตราวันละ  1,680.-บาท นับถัดจากวันท่ีก าหนดแล้วเสร็จจนถึงวันท่ีท างานแล้ว
เสร็จจริง 

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

                                                           ขอแสดงความนับถือ 
 
 

    ( นายส าฤทธิ์     อบแย้ม) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 

กองคลัง 
โทร./โทรสาร  ๐-๓๒๔๙-๑๔๖๗ 
 
 
 
 
 



ท่ี    พบ ๗๖๔๐๒/495                                 ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
                                                                                         ถนนบ้านลาด - พุกาม อ าเภอบ้านลาด      
                                                                                         พบ  ๗๖๑๕๐ 
 

                                                                28  สิงหาคม    2561 
 
เรื่อง     แจ้งสิทธิการปรับตามสัญญาจ้าง  
 
เรียน    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรบุรีโชคพนารักษ์    
 
อ้างถึง   1.สัญญาจ้างเลขท่ี  16/2561   ลงวันท่ี  30  พฤษภาคม   2561   
           2.หนังสือ พบ 76402/459     ลงวันท่ี  15 สิงหาคม       2561 
 
         ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์     ได้ว่าจ้างท่านให้ท าการจ้างก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก
ป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี ๑ - หมู่ท่ี ๒ ต าบลถ้ ารงค์  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี    ดังนี้ 
            ระยะท่ี 1 ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วมหมู่ท่ี 1  ต้ังแต่บ้านคุณปราณี ถึง สะพานศาลา
เข่ือน  ขนาดความสูง  1.20 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  132.20  เมตร  ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.
ก าหนด  
            ระยะท่ี 2 ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี 1 –หมู่ท่ี 2 ต้ังแต่สะพานวัดขลุบ ถึง 
คลองยอ ขนาดความสูง 1 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า   295  เมตร  ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.ก าหนด  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   เป็นเงิน  1,680,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาท
ถ้วน) โดยก าหนดท างานจ้างแล้วเสร็จภายในวันท่ี    28  สิงหาคม   2561  ตามสัญญาจ้างท่ีอ้างถึง  นั้น 

            เนื่องจากบัดนี้ได้ครบก าหนดตามเวลาข้างต้นแล้ว แต่ท่านยังไม่สามารถท างานจ้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา
จ้าง  ดังนั้น ในระหว่างท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ยังมิได้บอกเลิกสัญญาฉบับนี้   ท่านจะต้องช าระค่าปรับตาม
สัญญาเป็นรายวันในอัตราวันละ  1,680.00-บาท นับถัดจากวันท่ีก าหนดแล้วเสร็จจนถึงวันท่ีท างานแล้วเสร็จจริง 

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

                                                           ขอแสดงความนับถือ 
 
 

     ( นายส าฤทธิ์     อบแย้ม) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 



กองคลัง 
โทร./โทรสาร  ๐-๓๒๔๙-๑๔๖๗ 
 
 

                                 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์   อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี  โทร.0-3249-1467      
ท่ี       พบ 76402 /                       วันท่ี      9   ตุลาคม   2561  
เรื่อง  รายงานขออนุมัติเปล่ียนแปลงแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบแปลน  ปริมาณงาน และงบประมาณค่าก่อสร้างในสัญญา
รายการและรูปแบบในสัญญา        
  

เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 

           เรื่องเดิม 
           ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรบุรีโชคพนารักษ์  ด าเนินการ
โครงการก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม  หมู่ท่ี  1 – หมู่ท่ี 2  ต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด  
จังหวัดเพชรบุรี โดย 
           ระยะท่ี 1 ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วมหมู่ท่ี 1  ต้ังแต่บ้านคุณปราณี ถึง สะพานศาลา
เข่ือน  ขนาดความสูง  1.20 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  132.20  เมตร  ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.
ก าหนด  
            ระยะท่ี 2 ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี 1 –หมู่ท่ี 2 ต้ังแต่สะพานวัดขลุบ ถึง 
คลองยอ ขนาดความสูง 1 เมตร  ยาวไม่น้อยกวา่   295  เมตร  ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.ก าหนด  
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  สัญญาจ้างเลขท่ี  16/2561   ลงวันท่ี  30  พฤษภาคม   
2561  วงเงินค่าก่อสร้าง  1,680,000.-บาท   (-หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)  นั้น 
 

  ข้อเท็จจริง  
           กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์   ตามแบบแปลนและรายการก าหนดให้ก่อสร้างก าแพงคอนกรีต
เสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม ซึ่ง ระยะท่ี 1  ต้ังแต่บ้านคุณปราณี ถึงสะพานศาลาเข่ือน  หมู่ท่ี  1  ขนาดความสูง  1.20  
เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า  132.20 เมตร แต่ช่วงบริเวณความยาวที่ 71.80  เมตร   มีบันไดลงสู่แม่น้ าเพชรบุรี   
ชาวบ้านจึงลงรายมือช่ือเพื่อขอให้เปิดช่องลงสู่แม่น้ าเพชรบุรี  เพื่อใช้อาบน้ า และใช่อุปโภค บริโภค  ขนาดกว้าง  
1.00 เมตร  สูง  0.60  เมตร  ตามรายละเอียดแบบแปลนแนบท้ายบันทึกนี้  จึงเห็นควรปรับเปล่ียนแบบแปลนและ
ลดคิดเป็นค่างานในงวดสุดท้ายตามรายละเอียด ดังนี้  
           1.เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม. จ านวน  4.29  กก. กก.ละ  21.76  บาท  เป็นเงิน  93.35 บาท  
ค่าแรงงาน กก.ละ  4.10 บาท  เป็นเงิน  17.59  บาท  รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน  110.94  บาท  
           2.คอนกรีต ค.2  (Strength  240 ksc.)  จ านวน   0.09 ลบ.ม. ลบ.ม. ละ  1,650.00 บาท  เป็นเงิน   
148.50  บาท  ค่าแรงงาน ลบ.ม. ละ 391.00 บาท  เป็นเงิน 35.19  บาท รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน  
183.69  บาท   



           3.ไม้แบบ – เคร่า – ค้ ายัน  จ านวน  1.20  ลบ.ฟ. ละ  300.00  บาท  เป็นเงิน  360.00  บาท  
ค่าแรงงาน  ลบ.ฟ. ละ  133.00  บาท  เป็นเงิน 159.60  บาท  รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน  591.60  
บาท  
            4.ลวดผูกเหล็ก ศก.1.25 มม. เบอร์ 18  จ านวน 0.13 กก. กก.ละ 42.00  บาท  เป็นเงิน  5.46  บาท   
            5.ตะปู  จ านวน  1.30 กก.  กก.ละ  44.00  บาท  เป็นเงิน  13.20  บาท   
             รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานท้ังหมดเป็นเงินท้ังส้ิน    832.89     บาท  
             ค่า Factor = 1.3074                     เป็นเงิน   256.08    บาท  
                                     ค่าส่วนงานท่ีปรับลดเป็นเงิน  1,088.92   บาท 
                                        ปัดเศษแล้วเป็นเงินท้ังส้ิน   1,090.00   บาท 
 
 

-2- 
 
 
ขอปรับลด 1,090.00 บาท    
 
          ดังนั้นจึงขอแก้ไขสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐   ข้อ  165   
 
           จากเดิม    
                  ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                         ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจ านวนเงิน ๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้าน
หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จ านวน ๑๐๙,๙๐๖.๕๔ บาท (หนึ่งแสนเก้าพันเก้าร้อยหกบาทห้า
สิบส่ีสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และ
ก าหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้  
                           งวดท่ี ๑ เป็นจ านวนเงิน ๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)   เมื่อผู้
รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี  ๑ - หมู่ท่ี ๒    ต าบลถ้ ารงค์  อ าเภอ
บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑  
   
          แก้ไขเป็น 
          ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                      ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจ านวนเงิน 1,678.910.00 บาท (หนึ่งล้าน
หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จ านวน 109,835..23บาท (หนึ่งแสนเก้าพัน
แปดร้อยสามสิบห้าบาทยี่สิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมา
รวม เป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้  
                     งวดท่ี ๑ เป็นจ านวนเงิน 1,678.910.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบบาท
ถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี  ๑ - หมู่ท่ี ๒ ต าบลถ้ ารงค์   
อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑  
               



          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างท่ีแนบมาพร้อมนี้  
 
 

                                                            (ลงช่ือ)………………….………………….เจ้าหน้าท่ี 
                                                                   ( นางสาวระพีพรรณ     อิ่มสมบัติ) 

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติ                                                                                 
 

(ลงช่ือ)…………………………………….หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี      
        ( นางอนงค์นาถ    พุทธิกรณ์ )       

- ควรอนุมัติ 
         
(ลงช่ือ)…………………………………….ปลัด อบต.  
         ( นายวิเชียร      ปล้ืมจิตร์ )         
          วันท่ี   9  ตุลาคม 2561 
 
 
 
 

-3- 
 
 

 
 
 

พิจารณาแล้ว 
(    /   )   อนุมัติ 

          (        )   ไม่อนุมัติ          (ลงช่ือ).................................................ผู้ส่ังจ้าง 
                                                       ( นายส าฤทธิ์   อบแย้ม ) 
                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
                                                     วันท่ี    9    ตุลาคม  2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง 
สัญญาจ้างเลขที่ 16/2561   ลงวันที่   30   เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2561                                                                                      

วันที่   9  ตุลาคม   พ.ศ.2561 
                 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  ต าบล/แขวง ถ้ ารงค์   อ าเภอ/เขต  
บ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี    เมื่อวันท่ี   30  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2561  ระหว่าง องค์การบริหารส่วนต าบล 
ถ้ ารงค์ โดย นายส าฤทธิ์ อบแย้ม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรบุรีโชค
พนารักษ ์ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ  ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเพชรบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์   มีส านักงานใหญ่อยู่ เลขท่ี ๕ หมู่ ๔ ต าบล/แขวง ท่ายางอ าเภอ/เขตท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี โดย
นายอนันต์ สถานสุข  ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท จังหวัดเพชรบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ี ลงวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญา
นี้ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า"ผู้รับจ้าง"อีกฝ่ายหนึง่ 
 

                  คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี ้
 

                  ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                    ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจ านวนเงิน 1,678,910.00 บาท (หนึ่งล้านหก
แสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จ านวน 109,835.23 บาท (หนึ่งแสนเก้าพัน
แปดร้อยสามสิบห้าบาทยี่สิบสามสตางค์)   ตลอดจน  ภาษีอากรอื่น ๆ  และค่าใช้จ่ายท้ังปวงด้วยแล้ว โดยถือราคา
เหมารวม เป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้  



                      งวดท่ี ๑ เป็นจ านวนเงิน ๑,๖78,910.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบบาท
ถ้วน)   เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม    หมู่ท่ี  ๑ -  หมู่ท่ี ๒    ต าบล
ถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน  ๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๑  
               
 

(ลงช่ือ)..............................................................ผู้วา่จ้าง 
                                                      (นายส าฤทธิ์ อบแย้ม) 

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

                                                      (นายอนันต์ สถานสุข ) 
 

(ลงช่ือ)..............................................................พยาน 
                                                    (นางอนงค์นาถ พุทธิกรณ์) 
 

(ลงช่ือ)..............................................................พยาน 
                                                     (นางสาวสุนิสา  อ่อนแสง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี    พบ ๗๖๔๐๒/                                        ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
                                                                                          ถนนบ้านลาด - พุกาม อ าเภอบ้านลาด      
                                                                                          พบ  ๗๖๑๕๐ 

                                                                       พฤศจิกายน    2561 
 
เรื่อง     แจ้งเร่งรัดให้รีบด าเนินการตามสัญญาจ้าง  
 



เรียน    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรบุรีโชคพนารักษ์    
 
อ้างถึง   สัญญาจ้างเลขท่ี  16/2561   ลงวันท่ี  30  พฤษภาคม    2561 
 
         ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์     ได้ว่าจ้างท่านให้ท าการจ้างก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก
ป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี ๑ - หมู่ท่ี ๒ ต าบลถ้ ารงค์  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี    ดังนี้ 
            ระยะท่ี 1 ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วมหมู่ท่ี 1  ต้ังแต่บ้านคุณปราณี ถึง สะพานศาลา
เข่ือน  ขนาดความสูง  1.20 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  132.20  เมตร  ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.
ก าหนด  
            ระยะท่ี 2 ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี 1 –หมู่ท่ี 2 ต้ังแต่สะพานวัดขลุบ ถึง 
คลองยอ ขนาดความสูง 1 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า   295  เมตร  ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.ก าหนด  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   เป็นเงิน  1,680,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาท
ถ้วน)   โดยก าหนดท างานจ้างแล้วเสร็จภายในวันท่ี    28  สิงหาคม   2561   ตามสัญญาจ้างท่ีอ้างถึง  นั้น 

           เนื่องจากบัดนี้ได้เกินก าหนดการส่งมอบงานจ้างดังกล่าวแล้ว เป็นจ านวน 75 วัน  แต่ท่านยังไม่สามารถ
ท างานจ้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ของให้ท่านรีบด าเนินการก่อสร้างภายใน  5  
วันหลังจากได้รับหนังสือ  ถ้าท่านไม่เข้ามาด าเนินการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จะบอกเลิกสัญญา 
และจะด าเนินการแจ้งให้ท่านเป็นผู้ท้ิงงาน  ตามระเบียบ  ต่อไป 

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

                                                           ขอแสดงความนับถือ 
 
 

( นายส าฤทธิ์     อบแย้ม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 

กองคลัง 
โทร./โทรสาร  ๐-๓๒๔๙-๑๔๖๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดประกาศประชาสัมพันธ์ 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ตาราง ปปช01) 

โครงการก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม  
หมู่ท่ี ๑ - หมู่ท่ี ๒  ต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  

 



            
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ติดประกาศประชาสัมพันธ์ 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  

โครงการก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม  
หมู่ท่ี ๑ - หมู่ท่ี ๒  ต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  

 



 
 
 
 

ติดประกาศประชาสัมพันธ์ 



โครงการก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม  
หมู่ท่ี ๑ - หมู่ท่ี ๒  ต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

                                 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์   อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี  โทร.0-3249-14287      
ท่ี       พบ 76402 /                       วันท่ี     7   มกราคม  2562     
เรื่อง  ขอแจ้งก าหนดการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี 1 – หมู่ท่ี 2  
ต าบลถ้ ารงค์  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี        
  

เรียน     คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
           

                 ตามค าส่ังท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ท่ี  183/2561  ลงวันท่ี  30  เมษายน  2561          
ได้แต่งต้ังท่านเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  โครงการก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี ๑ - 
หมู่ท่ี ๒  ต าบลถ้ ารงค์  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  ดังนี้ 
               ระยะท่ี 1 ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วมหมู่ท่ี 1  ต้ังแต่บ้านคุณปราณี ถึง สะพาน
ศาลาเข่ือน  ขนาดความสูง  1.20 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  132.20  เมตร  ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.
ก าหนด  
               ระยะท่ี 2 ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี 1 –หมู่ท่ี 2 ต้ังแต่สะพานวัดขลุบ ถึง 
คลองยอ ขนาดความสูง 1 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า   295  เมตร  ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.ก าหนด  



ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยมีห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรบุรีโชคพนารักษ์  เป็นผู้รับจ้าง ตาม
สัญญาจ้างเลขท่ี 16/2561  ลงวันท่ี   30  พฤษภาคม   2561   จ านวนเงินตามสัญญา  1,678,910.-บาท  
ก าหนดแล้วเสร็จภายในวันท่ี  28  สิงหาคม  2561  นั้น  
 
               บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรบุรีโชคพนารักษ์  ได้ส่งมอบตามโครงการดังกล่าว เมื่อวันท่ี   3  มกราคม  
2562  จึงขอเชิญท่านไปท าการตรวจรับพัสดุตามโครงการดังกล่าว  ในวันท่ี   9  มกราคม  2562  โดยพร้อมเพียง
กัน  ณ   สถานท่ีหมู่ท่ี  1 หมูท่ี่   2  ต าบลถ้ ารงค์  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี    เวลา   10.30  น. 
 
                จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
                                           ลงช่ือ............................................... 
                                                (นายเอนก   เล็กเครือสุวรรณ) 
                                  ต าแหน่ง   ประธานกรรมการตรวจการจ้าง 
 
                            
                                                                                นายไพโรจน์   เปียผ่อง................................... 
 
                                                                                นางสาวกนกอร  กระทุ่มแก้ว.......................... 
 
                                                                                นายชัยชาญ  วาสนา........................................ 
 
                                                                                นายประยงค์  สะลิชะ..........................................               
  
 
 

ท่ี พบ 76402/009                                   ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
                                                                                        ถนนบ้านลาด-พุกาม อ าเภอบ้านลาด      
                                                                                        พบ  76150 
 

                                                                 7   มกราคม   2562 
 
เรื่อง      ขอสงวนสิทธิการปรับตามสัญญาขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  
 
 

เรียน     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรบุรีโชคพนารักษ์    
 



อ้างถึง     1.สัญญาจ้างเลขท่ี  16/2561   ลงวันท่ี  30  พฤษภาคม  2561 
             2.หนังสือ พบ 76402/495    ลงวันท่ี  28   สิงหาคม   2561 
 

          ตามท่ีอ้างถึงฯ สัญญาจ้างเลขท่ี  16/2561  ลงวันท่ี   30  พฤษภาคม  2561  โครงการก่อสร้าง
ก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี ๑ - หมู่ท่ี ๒  ต าบลถ้ ารงค์  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  ดังนี้ 
             ระยะท่ี 1 ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วมหมู่ท่ี 1  ต้ังแต่บ้านคุณปราณี ถึง สะพาน
ศาลาเข่ือน  ขนาดความสูง  1.20 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  132.20  เมตร  ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.
ก าหนด  
              ระยะท่ี 2 ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี 1 –หมู่ท่ี 2 ต้ังแต่สะพานวัดขลุบ  
ถึง คลองยอ ขนาดความสูง  1 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า   295  เมตร  ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.ก าหนด 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เป็นเงิน  1,678,910.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพัน
เก้าร้อยสิบบาทถ้วน)   โดยก าหนดท างานจ้างแล้วเสร็จภายในวันท่ี  28  สิงหาคม  2561   และอ้างถึงหนังสือท่ี พบ 
พบ 76402/495  ลงวันท่ี  28  สิงหาคม  2561  เรื่องแจ้งสิทธิการปรับตามสัญญาจ้าง ซึ่งครบก าหนดการส่ง
มอบงานจ้างแล้ว ต้ังแต่วันท่ี  28  สิงหาคม  2561 นั้น   แต่ท่านได้ส่งมอบพัสดุให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ า
รงค์   ในวันท่ี  3  มกราคม  2562   จึงขอสงวนสิทธิ์การปรับตามสัญญาวันละ -1,680.- บาท   นับต้ังแต่วันท่ี  
29  สิงหาคม  2561  ถึงวันท่ี  3  มกราคม  2562   รวม  128  วัน  เป็นเงิน  215,040.-บาท   (สองแสนหนึ่ง
หมื่นห้าพันส่ีสิบบาทถ้วน)  

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

                                                          ขอแสดงความนับถือ 
 
 

   ( นายส าฤทธิ์    อบแย้ม ) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 

 
กองคลัง 
โทร./โทรสาร  0-3249-1467 
 
 
 
 

                                                     
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 

เรื่อง  ก าหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ 
โครงการก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี ๑ - หมู่ท่ี ๒   



ต าบลถ้ ารงค์  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี   

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

              ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ได้ท าสัญญาจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเพชรบุรีโชคพนารักษ์    
โดยนายอนันต์   สถานสุข     เพื่อด าเนินก่อสร้างโครงการก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี ๑ 
- หมู่ท่ี ๒  ต าบลถ้ ารงค์  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  ดังนี้ 
             ระยะท่ี 1 ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วมหมู่ท่ี 1  ต้ังแต่บ้านคุณปราณี ถึง สะพาน
ศาลาเข่ือน  ขนาดความสูง  1.20 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  132.20  เมตร  ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.
ก าหนด  
              ระยะท่ี 2 ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี 1 –หมู่ท่ี 2 ต้ังแต่สะพานวัดขลุบ  
ถึง คลองยอ ขนาดความสูง  1 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า   295  เมตร  ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.ก าหนด 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เป็นเงิน  1,678,910.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพัน
เก้าร้อยสิบบาทถ้วน)    ตามสัญญาจ้างเลขท่ี  16/2561  ลงวันท่ี  30  พฤษภาคม   2561  เป็นเงิน  
1,678,910.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)   นั้น 
 
            บัดนี้  ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างดังกล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี  3 เดือน มกราคม  พ.ศ.2562      
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์จึงก าหนด   วัน  เวลา    ตรวจรับพัสดุ  ในวันท่ี   9   เดือน มกราคม   พ.ศ.2562  
เวลา 10.30  น.  ณ  สถานท่ีก่อสร้าง  หมู่ท่ี 1  - หมู่ท่ี  2   ต าบลถ้ ารงค์  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี    
 
              จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
                               ประกาศ  ณ  วันท่ี    7   เดือน  มกราคม       พ.ศ.2562 
                                                      
 
                                                (ลงช่ือ)…………………………………. 

      (นายส าฤทธิ์    อบแย้ม) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบตรวจรบัพสัด ุ
 

                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 



 
                                                                  วันท่ี   9   เดือน มกราคม   พ.ศ.2562 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 
            ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเพชรบุรีโชคพนารักษ์    
โดยนายอนันต์  สถานสุข ได้เป็นผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี ๑-หมู่ท่ี ๒  
ต าบลถ้ ารงค์  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.ก าหนด  ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  ตามสัญญาจ้างเลขท่ี   16/2561   ลงวันท่ี  30  พฤษภาคม   2561  และ           
ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง ลงวันท่ี  9  ตุลาคม  2561  เปล่ียนแปลงแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบแปลน ปริมาณงาน 
และงบประมาณค่าก่อสร้างในสัญญา เป็นเงิน 1,678,910.-บาท  (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบบาท
ถ้วน)   ดังนี้ 
           ระยะท่ี 1 ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วมหมู่ท่ี 1  ต้ังแต่บ้านคุณปราณี ถึง สะพานศาลา
เข่ือน ขนาดความสูง  1.20 เมตร  ยาวไม่น้อยกวา่  132.20  เมตร   
            ระยะท่ี 2 ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี 1 –หมู่ท่ี 2 ต้ังแต่สะพานวัดขลุบ  
ถึง คลองยอ ขนาดความสูง  1 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า   295  เมตร 
 

           บัดนี้ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเพชรบุรีโชคพนารักษ์    โดยนายอนันต์   สถานสุข ผู้รับจ้าง ได้ท างานเสร็จส้ินแล้ว  
โดยปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบและรายละเอียดทุกประการและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้
ถูกต้องแล้ว  ตามสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างต้องท างานให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  28  สิงหาคม  พ.ศ.2561   แต่ผู้รับจ้างส่ง
มอบพัสดุวันท่ี  3  มกราคม   พ.ศ.2562  เป็นการผิดสัญญา  128  วัน  ปรับวันละ 1,680.- บาท        เป็นเงิน
ค่าปรับ 215,040.-บาท คงเหลือเงินจ่ายให้ผู้รับจ้าง  1,463,870.-บาท (-หนึ่งล้านส่ีแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อย
เจ็ดสิบบาทถ้วน-) 
 
           คณะกรรมการได้ตรวจแล้ว ตามสัญญาจ้างเลขท่ี   16/2561 ลงวันท่ี  30  พฤษภาคม  2561  เห็นควร
เบิกจ่ายเงิน จ านวน  1,463,870.-บาท (-หนึง่ล้านส่ีแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-)ให้กับผู้รับจ้าง
ต่อไป 
 
  (ลงช่ือ)……………………………………………………ประธานกรรมการ 
               (นายเอนก   เล็กเครือสุวรรณ ) 
 
  (ลงช่ือ)…………………………………………………...กรรมการ 
                ( นายไพโรจน์   เปียผ่อง ) 
 
  (ลงช่ือ)………………………………….....................กรรมการ 
                                (นางสาวกนกอร   กระทุ่มแก้ว) 
 
                     (ลงช่ือ)...........................................................กรรมการ 

                            (นายชัยชาญ     วาสนา) 
 



             (ลงช่ือ).......................................................... กรรมการ 
                                     (นายประยงค์   สะลิชะ) 

/เรียน นายก.............. 
 
 

-2- 
 
 
 
 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 

- เพื่อโปรดทราบ 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 
- เห็นควรอนุมัติเพื่อเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป 

 
 
 
(นางสาวระพีพรรณ  อิ่มสมบัติ)  เจ้าหน้าท่ี                                (นางอนงค์นาถ   พุทธิกรณ์) หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
          นักวิชาการพัสดุ                                                           ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

     -ควรอนุมัติ                                                                   -อนุมัติ 
 

       (นายวิเชียร       ปล้ืมจิตร์)                                              (นายส าฤทธิ์     อบแย้ม) 
นายองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี  พบ 76402/126                       ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
                                                                                       ถนนบ้านลาด-พุกาม อ าเภอบ้านลาด 
                                                                                       พบ ๗๖๑๕๐ 
 
                                               หนังสือรับรองผลงาน 
 

            หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเพชรบุรีโชคพนารักษ์    โดยนายอนันต์   สถานสุข          
ได้เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี ๑-หมู่ท่ี ๒  ต าบลถ้ ารงค์  
อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี อบต.ก าหนด  ดังนี้ 
           ระยะท่ี 1 ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วมหมู่ท่ี 1  ต้ังแต่บ้านคุณปราณี ถึง สะพานศาลา
เข่ือน ขนาดความสูง  1.20 เมตร  ยาวไม่น้อยกวา่  132.20  เมตร   
            ระยะท่ี 2 ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ าท่วม หมู่ท่ี 1 –หมูท่ี่ 2  ต้ังแต่สะพานวัดขลุบ  
ถึง คลองยอ ขนาดความสูง  1 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า   295  เมตร    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์         (e-
bidding)    ตามสัญญาจ้างเลขท่ี   16/2561 ลงวันท่ี  30  พฤษภาคม  2561  เป็นเงิน 1,463,870.-บาท (-
หนึ่งล้านส่ีแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-) โดยผู้รับจ้างได้ท างานจ้างแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตาม
รูปแบบและข้อก าหนดในสัญญาทุกประการ 
 

ให้ไว้    ณ   วันท่ี    13   เดือน มีนาคม   พ.ศ. ๒๕62 
 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 



 
( นายส าฤทธิ์    อบแย้ม ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 
 

 
 
กองคลัง 
โทร/โทรสาร ๐-๓๒๔๙-๑๔๖๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               บันทึกข้อความ 
  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
ท่ี พบ๗๖๔๐๒/๒๕๖๓ วันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้าง 
  
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 
               ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ลอยน้ า บริเวณล าห้วยดอนตะโก หมู่ ๕ หมู่ ๖ ต าบลถ้ ารงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอ
บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
               ๑. เหตุผลความจ าเป็น 
                   เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวภายในต าบลถ้ ารงค์ 
               ๒. รายละเอียดของงานจ้าง 
                   รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
               ๓. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ตามคณะกรรมการก าหนดราคากลาง จ านวน ๑,๐๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่ง
ล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
               ๔. วงเงินท่ีจะจ้าง 
                   เงินนอกงบประมาณจากงบอุดหนุน จ านวน ๑,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นบาทถ้วน) 
               ๕. ก าหนดเวลาท่ีต้องใช้พัสดุ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
                   ก าหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
               ๖. วิธีท่ีจะจ้าง และเหตุผล 
                   ด าเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เนื่องจากเป็นการจัดหาพัสดุท่ีมี
รายละเอียดคุณลักษณะท่ีมีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ 
               ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
                   การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
               ๘. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง 
                   ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ลอยน้ า 
บริเวณล าห้วยดอนตะโก หมู่ ๕ หมู่ ๖ ต าบลถ้ ารงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเห็นควร ไม่น าร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาฯ 
ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ และเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง เนื่องจาก เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวภายในต าบลถ้ ารงค์ 
               ๙. ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา 
                   ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๓  วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา 
               ๑๐. ข้อเสนออื่น ๆ 
                   การแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
 



               จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 
                  ๑. อนุมัติให้ด าเนินการจัดจ้าง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียด
ข้างต้น 
                  ๒. ลงนามในค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  
(นางอนงค์นาถ พุทธิกรณ์) 
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
  
  
  
  
  
       
 
 
 
 


