ประกาศเทศบาลตาบลปราณบุรี
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลตาบลปราณบุรี จานวน 2 โครงการ
………………………………..
ด้วยเทศบาลตาบลปราณบุรี จะดาเนินการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนสายต่างๆ ในเขต
เทศบาลตาบลปราณบุรี จานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายพลายงาม 7 (แยกขวา 2 ซอยโรงน้าปลา) ถนน ค.ส.ล.
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,000.00
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเลขที่ 8/2559 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ราคากลางในการก่อสร้าง
890,000.- บาท (แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาในการก่อสร้างไม่เกิน 90 วัน
2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหนองยิงหมี 4 ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว
260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเลขที่ 4/2559 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ราคากลางในการก่อสร้าง 800,000.- บาท (แปดแสน
บาทถ้วน) ระยะเวลาในการก่อสร้างไม่เกิน 60 วัน
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงาน
ก่อสร้างประเภทเดียวกัน
- โครงการที่ 1 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 400,000.- บาท
โครงการที่ 2 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 360,000.- บาท
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตาบล
ปราณบุรี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. กาหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นคู่สัญญาและกาหนดให้คู่สัญญาต้องถือปฏิบัติดังนี้
- ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ – รายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
- ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ( e – Government Procurement : e – GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรม
บัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้างทั้ง 2 โครงการ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา
10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง และกาหนดรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2559 เวลา 11.00 น.

-2กาหนดยื่นซองสอบราคาทั้ง 2 โครงการ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2559 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. โดยยื่นซอง ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ที่ว่าการอาเภอปราณบุรี (ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล) และยื่นซอง
สอบราคา ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สานักงานเทศบาล
ตาบลปราณบุรี (กองคลัง) ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
กาหนดเปิดซองใบเสนอราคาทั้ง 2 โครงการ ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ที่ว่าการอาเภอปราณบุรี (ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล)
ผูส้ นใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคา โครงการที่ 1 ในราคาชุดละ 5๐๐.- บาท
โครงการที่ 2 ในราคาชุดละ 500.- บาท ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
ได้ที่กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน) เทศบาลตาบลปราณบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
๐-๓๒๖๕-๑๘๐๖-๗ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9

(นางธันยวีร์ ศรีอ่อน)
นายกเทศมนตรีตาบลปราณบุรี

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/๒๕๕9
โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลตาบลปราณบุรี จานวน 2 โครงการ
ตามประกาศเทศบาลตาบลปราณบุรี
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9
------------------------------------------------------------สานักงานเทศบาลตาบลปราณบุรี ซึง่ ต่อไปนี้เรียกว่า เทศบาลตาบลปราณบุรี มีความประสงค์
จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลตาบลปราณบุรี จานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายพลายงาม 7 (แยกขวา 2 ซอยโรงน้าปลา) ถนน ค.ส.ล.
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,000.00
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเลขที่ 8/2559 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ราคากลางในการก่อสร้าง
890,000.- บาท (แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหนองยิงหมี 4 ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว
260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเลขที่ 4/2559 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ราคากลางในการก่อสร้าง 800,000.- บาท (แปดแสน
บาทถ้วน) โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑. แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑)บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒)บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
1.7 สูตรการปรับราคา
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒.๒ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของ

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล
หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕
๒
.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน
กับงานที่สอบราคาจ้างไม่น้อยกว่า โครงการที่ 1 เป็นเงิน 400,000.- บาท โครงการที่ 2 เป็นเงิน 360,000.บาท

-๒และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
เอกชนที่เทศบาลตาบลปราณบุรีเชื่อถือ
2.6 กาหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นคู่สัญญาและกาหนดให้คู่สัญญาต้องถือปฏิบัติดังนี้
- ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ – รายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
- ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ( e – Government Procurement : e – GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรม
บัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓)ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารในการเสนอราคา ดังนี้
- สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์
- สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สาเนาใบทะเบียนบ้าน
- สาเนาบัตรประชาชน
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖(๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีผู้เสนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) สาเนาหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่
มีการกาหนดผลงานตามข้อ ๒.๕ เท่านั้น

-๓(๓) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ
๑.๖(๒)
ผู้เสนอราคาต้องรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าว
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็น
สาคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการที่ 1 ไม่เกิน
90 วัน โครงการที่ 2 ไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก
เทศบาลตาบลปราณบุรี ให้เริ่มทางาน
๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคา ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า " ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่
1/๒๕๕9 " ยื่นต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ กองคลัง เทศบาลตาบลปราณบุรี ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. โดยยื่นซองในวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2559 ณ ที่ว่าการอาเภอปราณบุรี (ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล) และในวันที่
16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สานักงานเทศบาลตาบลปราณบุรี (กองคลัง) ระหว่าง
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็น
ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะทีม่ ีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า
มีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ
เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาราย
นั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และเทศบาลตาบล
ปราณบุรีจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคา
รายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือ เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทา
ดังกล่าว

-๔ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ที่ว่าการอาเภอปราณบุรี (ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบล) ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคาเว้น
แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและใน
กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจยกเลิกการเปิด

ซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลตาบลปราณบุรี จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่
สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตาบลปราณบุรี เท่านั้น
๕.๓ เทศบาลตาบลปราณบุรี สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตาบลปราณบุรี
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)
หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระ
สาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลาย
มือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
เทศบาลตาบลปราณบุรี มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนอราคาได้
เทศบาลตาบลปราณบุรี มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ เทศบาลตาบลปราณบุรีจะทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด
หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตาบลปราณบุรีเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ
มิได้รวมทั้งเทศบาลตาบลปราณบุรี จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่า
จะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต

-๕เช่นการเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีทีผ่ ูเ้ สนอราคาต่าสุดเสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลตาบลปราณบุรี จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้
เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาล
ตาบลปราณบุรีมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
คัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น
ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๕ เทศบาลตาบลปราณบุรีมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว
ออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๕ และเทศบาลตาบลปราณบุรี จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็น
ผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๖. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคา จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับเทศบาลตาบล
ปราณบุรี ภายใน……๗……วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจานวนเงิน
เท่ากับร้อยละ...…๕...…ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้เทศบาลตาบลปราณบุรียึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดย
ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตาบลปราณบุรี โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ
๑.๔(๒)
๖.๔ หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ
ค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการ หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทราบแล้วโดยอนุโลม ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔(๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
๗.๑ (สาหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
เทศบาลตาบลปราณบุรี จะจ่ายเงินค่าจ้างก็ต่อเมื่อมีเงินงบประมาณ โดยแบ่งออกเป็น …๑…งวด
ดังนี้
โครงการที่ 1 งวดที่ 1 (งวดเดียว) เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายพลายงาม 7 (แยกขวา 2 ซอยโรงน้าปลา)
ตามแบบแปลนเลขที่ 8/2559 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 พร้อมเก็บกวาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้
เรียบร้อยแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างทุกประการ

-๖-

โครงการที่ 2 งวดที่ 1 (งวดเดียว) เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหนองยิงหมี 4 ตามแบบแปลนเลขที่ 4/2559
ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 พร้อมเก็บกวาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างทุกประการ
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ ๑.3 จะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้างตามสัญญา
ต่อวัน
๙ . การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
นับถัดจากวันที่เทศบาลตาบลปราณบุรีได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๐ . ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๐.๑เงินค่าจ้างสาหรับงานนี้ได้มาจาก เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕9
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อเทศบาลตาบลปราณบุรีได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้าง
และมีงบประมาณเพียงพอ แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อเทศบาลตาบลปราณบุรี ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้
ตกลงจ้างตามประกาศสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่าง
ประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตาม
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด
ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมการขนส่งทางน้าและ
พาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่ง
ของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
กรมการขนส่งทางน้าและการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.7 จะนามาใช้ในกรณี
ที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ ที่ นร. 0203/109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลตาบลปราณบุรีได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.7

-๗เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
1. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภทรวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่าย
ค่างานในลักษณะหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่าย อื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ตามที่ได้กาหนดนี้
2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคา ซึ่ง
จัดทาขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซอง ประกวดราคา
สาหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่นให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน
3. การนาสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในการ
ประกาศประกวดราคา และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานั้น ๆ จะใช้สัญญาและปรับ ราคาได้ พร้อม
ทั้งกาหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและการคานวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน ในกรณีที่มี
งานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตาม
ลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กาหนดไว้
4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้อง
ภายในกาหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายหากพ้นกาหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์
ที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง
ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารีบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง โดยเร็วหรือให้หักค่างาน ของงวดต่อไปหรือให้หักเงินจากหลัก
ประกันสัญญา แล้วแต่กรณี
5. การพิจารณาคานวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไข
ของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสานักงบประมาณ และให้ถือ การพิจารณา
วินิจฉัยของสานักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด
ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คานวณตามสูตร ดังนี้
P = (PO) x (K)
กาหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ใน
สัญญาแล้วแต่กรณี
K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4 % เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวก เพิ่ม 4 % เมื่อต้องเรียกค่างานคืน
ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้
หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทาการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม
ยิมเนเซียม สระว่ายน้า โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว อัฒจันทร์ เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง
1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจาหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ
1.2 ประปา ของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจาหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ
1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศท่อก๊าซ
สายไฟฟ้าสาหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ
1.4 ทางระบายน้าของอาคารจนถึงทางระบายน้าภายนอก
1.5 ส่วนประกอบที่จาเป็นสาหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบ พร้อม
กับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นามาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องสูบน้า เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

-81.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินตัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร
ใช้สูตร K = 0.25 + 0.15 lt/lo + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So
หมวดที่ 2 งานดิน
2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน
การขุด – ถมบดอัดแน่น เขื่อน คลอง คันคลอง คันกั้นน้า คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล ปฏิบัติงาน
สาหรับการถมดินให้หมายถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น ๆ
และมี
ข้อกาหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลเพื่อให้ ได้มาตรฐานตามที่ กาหนดไว้
เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน
ทั้งนี้ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKENT, EXCAVATIOIN, SUBBASE, SELECTED MATERIAL,
UNTREATED BASE และ SHOULDER
ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo
หมวดที่ 3 งานทาง
3.1 งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT
ใช้สูตร K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10
3.2 งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL
ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.20 Et/E + 0.10 Ft/Fo
3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE , PENETRATION MACADAM
ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo
3.4 งานผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วย ตะแกรง
เหล็กเส้นหรือตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FABRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด
(DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้ หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
คอสะพาน (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย
ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.35Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So

3.5 งานท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสาหรับงาน
ระบายน้า(PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็กและบริเวณลาดคอสะพานรวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่น
ที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น
ใช้สูตร K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So
3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C.BEARING UNIT) ท่อเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก
(R.C.BOX CULVERT) หอถังน้าโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือ
คอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.25 St/So
3.7 งานโครงสร้างเหล็กหมายถึงสะพานเหล็กสาหรับคนเดิมข้ามถนนโครงเหล็กสาหรับติดตั้งป้าย
จราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ใช้สูตร K = 0.25 + 0.10 It/Io + 0.05 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.40 St/So

-9หมวดที่ 4 งานชลประทาน
4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆที่ก่อสร้าง
ในแนวคลองส่งน้าหรือคลองระบายน้า เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้า ได้แก่ ท่อระบายน้า น้าตก รางเท
สะพานน้าท่อลอด ไซฟอน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีบานระบายเหล็กแต่ไม่รวมถึงงานอาคาร
ชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้าล้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น
ใช้สูตร K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.20 St/So
4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้าง
ในแนวคลองส่งน้าหรือคลองระบายน้า เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้า ได้แก่ ท่อส่งน้า เข้านา ท่อระบายน้า
ประตูระบายน้า อาคารอัดน้าท่อลอดและอาคารชลประทาน ชนิดต่างๆที่มีบานระบายน้า แต่ไม่รวมถึงงาน
อาคารชนิดต่างๆชนิดต่างๆที่มีบานระบายน้าแต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ ชลประทานขนาดใหญ่
เช่น ฝาย ทางระบายน้าล้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น
ใช้สูตร K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.25 St/So
4.3 งานบานระบาย TRASHRACK และ STEEL LINER หมายถึงบานระบายเหล็กเครื่องกว้านและโครง
ยกรวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก
ใช้สูตร K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.45 Gt/Go
4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงานคอนกรีต
และเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝาย ทางระบายน้าล้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมี

สัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น
ใช้สูตร K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.60 St/So
4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตดาดคลอง หมายถึงงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วน
ของเหล็กออกมาแยกคานวณต่างหากของงานฝายทางระบายน้าล้นหรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน
ซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น
ใช้สูตร K = 0.40 + 0.15 It/Io + 0.25 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo
4.6 งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งฝังท่อกรุขนาดรูในไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร ในชั้นดิน
หินผุหรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดน้าปูนและให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชลประทานถนนและอาคารต่าง ๆ
โดยการอัดฉีดน้าปูน
ใช้สูตร K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo
4.7 งานอัดฉีดน้าปูน ค่าอัดฉีดน้าปูนจะเพิ่มหรือลดให้เฉพาะราคาซีเมนต์ที่เปลี่ยนแปลงตามดัชนี
ราคาของซีเมนต์ ที่กระทรวงพาณิชย์จัดทาขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด กับเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค
5.1 งานวางท่อ AC และ PVC
5.1.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้
ใช้สูตร K = 0.50 + 0.25 It/Io + 0.25 Mt/Mo
5.12 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ ์
ใช้สูตร K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.40 ACt/ACo
5.13 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์
ใช้สูตร K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.40 PVCt/PVCo

-105.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHTYLENE
5.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้
ใช้สูตร K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.15 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.15 Ft/Fo
5.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์และให้รวมถึงงาน
TRANSMISSION CONDUIT
ใช้สูตร K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.10 Et/Eo + 0.30 GIPt/GIPo
5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และ หรืออุปกรณ์
ใช้สูตร K = 0.50 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.30 PEt/Peo
5.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้าและงาน SECONDARY LINING
ใช้สูตร K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.15 Et/Eo + 0.35 GIPt/GIPo

5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต
ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05 Mt/Mo + 0.05 St/So + 0.30 PVCt/PVCo
5.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย
ใช้สูตร K = 0.25 + 0.05 It/Io + 0.05 Mt/Mo + 0.65 PVCt/PVCo
5.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี
ใช้สูตร K = 0.25 + 0.25 It/Io + 0.50 GIPt/GIPo
ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น
5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย
5.7.1 งานติดตั้งเสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้าสถานีย่อย
สาหรับงานติดตั้ง เสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ลักษณะงานดังนี้ คือ
PRELIMINARY WORK (ยกเว้น BOUNDARY POST) , TOWERS ,
INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES,
CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING, LINE ACCESSSORIES,
GROUNDING MATERIALS
สาหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย หมายถึง เฉพาะการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น
ใช้สูตร K = 0.60 + 0.25 It/Io + 0.15 Ft/Fo
5.7.2 งานก่อสร้างฐานรากไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง BOUNDARY POST
ใช้สูตร K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.10 St/So + 0.15 Ft/Fo
5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย
ใช้สูตร K = 0.50 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 St/So
5.8 งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.25 Ct/Co + 0.35 St/So
ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น
5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน 69 – 115 KV.
5.9.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ให้
ใช้สูตร K = 0.80 + 0.05 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo

-115.9.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์
ใช้สูตร K = 0.45 + 0.05 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo + 0.25 Wt/Wo
ดัชนีราคาที่ใช้คานวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้จัดทาขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์
K = ESCALATION FACTOR
lt = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

lo = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
At = ดัชนีราคาแอสฟัสท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao = ดัชนีราคาแอสฟัสท์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Ft = ดัชนีราคาน้ามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo = ดัชนีราคาน้ามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
ACt = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ACo = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
PVCt = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo = ดัชนีราคาท่อ PCV ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
GIPt = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
PRt = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PRo = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
ค. วิธีการคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
1. การคานวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวง
พาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคานวณ
2. การคานวณค่า K สาหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกันจะต้องแยก
ค่างานค่าก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กาหนดไว้
3. การคานวณค่า K กาหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตาแหน่ง ทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษและกาหนด
ให้ ทาเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสาเร็จก่อน แล้วจึงนาผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลข สัมพันธ์นั้น
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4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างาน จากราคาที่ผู้รับจ้างทาสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้างเมื่อค่า K
ตาม สูตรสาหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซอง ราคา
มากกว่า 4 % ขึ้นไป โดยนาเฉพาะส่วนที่เกิน 4 % มาคานวณปรับเพิ่มหรือลดค่างาน แล้วแต่ กรณี (โดยไม่คิด
4% แรกให้)
5. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่สามารถทาการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาในสัญญาโดยเป็นความผิด
ของ ผู้รับจ้างค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนามาใช้ในการคานวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุ สัญญา
หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
6. การจ่ายจริงแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทาได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อนส่วนค่างานเพิ่ม
หรือค่างานลดลง ซึ่งจะคานวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนามาคานวณหาค่า K ของ เดือนที่ส่งมอบ
งานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคานวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทาความตกลงเรื่อง การเงินกับสานักงบประมาณ
๑ 2. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อเทศบาลตาบลปราณบุรี ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมี
และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.
และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕
ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
๑2.๑ สาขาวิศวกรโยธาที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไม่ต่ากว่า
ประเภทภาคีวิศวกร
๑2.๒ สาขาช่างก่อสร้าง
วุฒิไม่ต่ากว่า
ปวช. สาขาโยธา หรือก่อสร้างมี
ประสบการณ์ควบคุมงานไม่น้อยกว่า ๓ ปี (๑,๐๙๕ วัน) หรือ ปวส. สาขาโยธา หรือก่อสร้างมี
ประสบการณ์ควบคุมงานไม่น้อยกว่า ๒ ปี (๗๓๐ วัน) หรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตพิเศษเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมจานวน ๑ คน
๑3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
สานักงานเทศบาลตาบลปราณบุรี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9

บทนิยาม
"ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอ
ราคาเพื่อรับจ้างในการสอบราคาจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างในการสอบราคา
จ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น
ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอานาจหรือ
สามารถใช้อานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอ
ราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน
ไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชน จากัด เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชน
จากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
คาว่า "ผู้ถือหุ้นรายใหญ่" ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น
หรือในอัตราอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควร ประกาศกาหนดสาหรับกิจการบางประเภทหรือบาง
ขนาด
(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล
รายหนึ่งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือ
บริษัทมหาชน จากัด
อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใน
การสอบราคาจ้างครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดารงตาแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดารงตาแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้น
ของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อานาจในการบริหารที่แท้จริง
หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท
จากัด หรือบริษัทมหาชนจากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบ
ราคาจ้างคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

"การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม" หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือ
หลายรายกระทาการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการเสนอราคาต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะกระทาโดยการสมยอมกันหรือโดยการ
ให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กาลังประทุษร้าย
หรือข่มขู่ว่าจะใช้กาลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทาการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่ง
รายใดเป็นผู้มีสิทธิทาสัญญากับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม
หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบ
ธุรกิจปกติ
…………………………………………

ที่ ปข ๕๓๐๐๒/ว

สานักงานเทศบาลตาบลปราณบุรี
ถนนเพชรเกษม ปข ๗๗๑๒๐
15 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9

เรื่อง ประกาศสอบราคา
เรียน ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจากัด ปาฏิหาริย์การโยธา
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ

จานวน ๑ ชุด

พร้อมกับหนังสือฉบับนี้ เทศบาลตาบลปราณบุรีขอส่งประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
ถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลตาบลปราณบุรี จานวน 2 โครงการ จานวน 1 ชุด ตามรายละเอียดในสาเนา
ประกาศที่จัดส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางธันยวีร์ ศรีอ่อน)
นายกเทศมนตรีตาบลปราณบุรี

กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน)
โทร. ๐-๓๒๖๕-๑๘๐๖-๗
E-Mail : Pranburi@pranburicity.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ที่ ปข ๕๓๐๐๒/ว

สานักงานเทศบาลตาบลปราณบุรี
ถนนเพชรเกษม ปข ๗๗๑๒๐
15 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9

เรื่อง ประกาศสอบราคา
เรียน นายอาเภอปราณบุรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ

จานวน ๑ ชุด

พร้อมกับหนังสือฉบับนี้
เทศบาลตาบลปราณบุรีขอส่งประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
ถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลตาบลปราณบุรี จานวน 2 โครงการ จานวน 1 ชุด ตามรายละเอียดในสาเนา
ประกาศที่จัดส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และปิดประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นางธันยวีร์ ศรีอ่อน)
นายกเทศมนตรีตาบลปราณบุรี

กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน)
โทร. ๐-๓๒๖๕-๑๘๐๖-๗
E-Mail : Pranburi@pranburicity.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ที่ ปข ๕๓๐๐๒/
ถนนเพชรเกษม

สานักงานเทศบาลตาบลปราณบุรี
ปข ๗๗๑๒๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๕9
เรื่อง ขออนุมัติใช้ห้องรับและเปิดซอง
เรียน นายอาเภอปราณบุรี
ด้วยเทศบาลตาบลปราณบุรี จะดาเนินการสอบราคาจ้างเหมา
เทศบาลตาบลปราณบุรี จานวน 2 โครงการ

ก่อสร้างถนนสายต่างๆในเขต

เทศบาลตาบลปราณบุรี จึงขออนุญาตใช้สถานที่ ณ ที่ว่าการอาเภอปราณบุรี (ศูนย์รวมข่าวสาร

การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล) เป็นสถานที่รับ – เปิดซองสอบราคา ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์
2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. เพื่อดาเนินการเปิดซองสอบราคาและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นางธันยวีร์ ศรีอ่อน)
นายกเทศมนตรีตาบลปราณบุรี

กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน)
โทร. ๐-๓๒๖๕-๑๘๐๖-๗
E-Mail : Pranburi@pranburicity.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ที่ ปข ๕๓๐๐๒/ว

สานักงานเทศบาลตาบลปราณบุรี
ถนนเพชรเกษม ปข ๗๗๑๒๐
15 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9

เรื่อง ประกาศสอบราคา
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ

จานวน ๑ ชุด

พร้อมกับหนังสือฉบับนี้ เทศบาลตาบลปราณบุรีขอส่งประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
ถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลตาบลปราณบุรี จานวน 2 โครงการ จานวน 1 ชุด ตามรายละเอียดในสาเนา
ประกาศที่จัดส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และปิดประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นางธันยวีร์ ศรีอ่อน)
นายกเทศมนตรีตาบลปราณบุรี

กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน)
โทร. ๐-๓๒๖๕-๑๘๐๖-๗
E-Mail : Pranburi@pranburicity.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ที่ ปข ๕๓๐๐๒/ว

สานักงานเทศบาลตาบลปราณบุรี
ถนนเพชรเกษม ปข ๗๗๑๒๐
15 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9

เรื่อง ประกาศสอบราคา
เรียน หัวหน้าสถานีวิทยุเมืองปราณบุรี 93.๒๕ MHz
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ

จานวน ๑ ชุด

พร้อมกับหนังสือฉบับนี้ เทศบาลตาบลปราณบุรีขอส่งประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
ถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลตาบลปราณบุรี จานวน 2 โครงการ จานวน 1 ชุด ตามรายละเอียดในสาเนา
ประกาศที่จัดส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นางธันยวีร์ ศรีอ่อน)
นายกเทศมนตรีตาบลปราณบุรี

กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน)
โทร. ๐-๓๒๖๕-๑๘๐๖-๗
E-Mail : Pranburi@pranburicity.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ที่ ปข ๕๓๐๐๒/ว

สานักงานเทศบาลตาบลปราณบุรี
ถนนเพชรเกษม ปข ๗๗๑๒๐
15 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9

เรื่อง ประกาศสอบราคา
เรียน ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจากัดเกาะหลักวิทยุโทรทัศน์
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ

จานวน ๑ ชุด

พร้อมกับหนังสือฉบับนี้ เทศบาลตาบลปราณบุรีขอส่งประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
ถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลตาบลปราณบุรี จานวน 2 โครงการ จานวน 1 ชุด ตามรายละเอียดในสาเนา
ประกาศที่จัดส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นางธันยวีร์ ศรีอ่อน)
นายกเทศมนตรีตาบลปราณบุรี

กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน)
โทร. ๐-๓๒๖๕-๑๘๐๖-๗
E-Mail : Pranburi@pranburicity.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สาเนาคู่ฉบับ
ที่ ปข ๕๓๐๐๒/ว

สานักงานเทศบาลตาบลปราณบุรี
ถนนเพชรเกษม ปข ๗๗๑๒๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๕9

เรื่อง ประกาศสอบราคา
เรียน แนบท้าย
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ

จานวน ๑ ชุด

พร้อมกับหนังสือฉบับนี้ เทศบาลตาบลปราณบุรีขอส่งประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
ถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลตาบลปราณบุรี จานวน 2 โครงการ จานวน 1 ชุด ตามรายละเอียดในสาเนา
ประกาศที่จัดส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ

(นางธันยวีร์ ศรีอ่อน)
นายกเทศมนตรีตาบลปราณบุรี

กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน)
โทร. ๐-๓๒๖๕-๑๘๐๖-๗
E-Mail : Pranburi@pranburicity.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

แนบท้าย
รายนามส่งประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลตาบลปราณบุรี จานวน 2 โครงการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจากัด แฝดอินเตอร์
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจากัด วาสนาฝาแฝด
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจากัด ปาฎิหาริย์การโยธา
ผู้จัดการบริษัทกอไพศาลธุรกิจ จากัด
ผู้จัดการบริษัท คอนเซ็ฟ เทรดดิ้ง แอนด์ คอน จากัด
นายอาเภอปราณบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หัวหน้าสถานีวิทยุเมืองปราณบุรี 93.๒๕ MHz
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจากัด เกาะหลักวิทยุโทรทัศน์

ที่ ปข ๕๓๐๐๒/

สานักงานเทศบาลตาบลปราณบุรี
ถนนเพชรเกษม ปข ๗๗๑๒๐
กันยายน ๒๕๔๙

เรื่อง ยืนยันราคาในการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์สาธารณสุขเทศบาลตาบลปราณบุรี พร้อมที่
ทาการชมรม อสม. และที่ทาการศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุเทศบาล พร้อมแก้ไขรายละเอียดในส่วน
ทีค่ ลาดเคลือ่ น
เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจากัดชุมพรเอกลาภ
อ้างถึง บันทึกสรุปการเปิดซองสอบราคา ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๙
ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจากัดชุมพรเอกลาภ ได้เข้าเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์สาธารณสุข

เทศบาลตาบลปราณบุรี พร้อมที่ทาการชมรม อสม. และที่ทาการศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุเทศบาล กาหนดเปิดซอง
ใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. และท่านเป็นผู้เสนอราคาได้ในวงเงิน ๑,๗๗๘,๘๐๐.บาท
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่เสนอต่ากว่าราคากลาง ๑,๒๐๐.-บาท
กาหนดส่งมอบ ๑๘๐ วัน แต่ในส่วนรายละเอียดการเสนอราคาในส่วน ค่าวัสดุ + ค่าแรง ปรากฏว่าไม่ถูกต้อง
ในรายการที่ ๘.๑ นั้น
เทศบาลตาบลปราณบุรี จึงแจ้งมายังท่านเพื่อยืนยันราคา และแก้ไขรายละเอียดในส่วนที่คลาดเคลื่อน
ตามความเห็นของผู้สั่งจ้าง เพื่อจัดทาสัญญาจ้างต่อไป
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน)
โทร. ๐-๓๒๖๒-๓๓๐๐ ต่อ ๑๐๖

ห้างหุน้ ส่วนจากัดชุมพรเอกลาภ
เลขที่ ๒๖๐/๑๑ หมู่ที่ ๗ ตาบลนาทุ่ง
อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๐๐๐
กันยายน ๒๕๔๙

เรื่อง ตอบยืนยันราคาในการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์สาธารณสุขเทศบาลตาบลปราณบุรี พร้อมที่
การ อสม. และที่ทาการศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุเทศบาล พร้อมแก้ไขรายละเอียดในส่วนที่คลาด
เคลือ่ น
เรียน ประธานคณะกรรมการดาเนินการโดยวิธีสอบราคาจ้าง
อ้างถึง หนังสือที่ ปข ๕๓๐๐๒/

ลงวันที่

กันยายน ๒๕๔๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเสนอราคาในส่วนค่าวัสดุ + ค่าแรง ในรายการที่ ๘.๑ ค่างานเดินท่อน้าดีและท่อ
น้าทิง้ พร้อมอุปกรณ์ จานวน ๑ ชุด
ตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจากัดชุมพรเอกลาภขอยืนยันราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์
สาธารณสุขเทศบาลตาบลปราณบุรี พร้อมที่ทาการชมรม อสม. และที่ทาการศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุเทศบาล
จากราคาที่เสนอมาในราคา ๑,๗๗๘,๘๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ทางห้าง
หุ้นส่วนจากัดชุมพรเอกลาภยินดีลดราคาเหลือ ๑,๗๗๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายนาคินทร์ สมคะเณย์)

ที่ ปข ๕๓๐๐๒/

สานักงานเทศบาลตาบลปราณบุรี
ถนนเพชรเกษม ปข ๗๗๑๒๐
กรกฏาคม ๒๕๕๕

เรื่อง แจ้งการเข้าทาสัญญาจ้าง
เรียน ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจากัด ปาฎิหาริย์การโยธา
ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ปาฏิหาริย์การโยธา ได้เข้าเสนอราคาจ้างเหมารื้อถอนและปลูกสร้าง
อาคารพร้อมที่จอดรถ จานวน ๑ หลัง กาหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๕ เวลา
๑๐.๐๐ น. และท่านเป็นผู้เสนอราคาต่าสุด นั้น
เทศบาลตาบลปราณบุรี จึงขอแจ้งท่านเข้าทาสัญญาจ้างเหมารื้อถอนและปลูกสร้างอาคารพร้อม
ที่จอดรถ จานวน ๑ หลัง ที่สานักงานเทศบาลตาบลปราณบุรี กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน ) ภายใน ๗ วัน
ต่อไป
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นางธันยวีร์ ศรีอ่อน)
นายกเทศมนตรีตาบลปราณบุรี

กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน)
โทร. ๐-๓๒๖๕-๑๘๐๖-๗
E-Mail : Pranburi@pranburicity.go.th
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ที่ ปข ๕๓๐๐๒/

สานักงานเทศบาลตาบลปราณบุรี
ถนนเพชรเกษม ปข ๗๗๑๒๐
พฤษภาคม ๒๕๕๓

เรื่อง แจ้งการเข้าทาสัญญาจ้าง
เรียน ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจากัด ปาฎิหาริย์การโยธา
ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ปาฏิหาริย์การโยธา ได้เข้าเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. ซอยปลายน้า ๖ กาหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๑๐ น.
และท่านเป็นผู้เสนอราคาต่าสุด นั้น
ปลายน้า ๖

เทศบาลตาบลปราณบุรี จึงขอแจ้งท่านเข้าทาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย
ที่สานักงานเทศบาลตาบลปราณบุรี กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน ) ต่อไป
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นางธันยวีร์ ศรีอ่อน)
นายกเทศมนตรีตาบลปราณบุรี

กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน)
โทร. ๐๓๒-๖๒๓-๓๐๐ E-Mail : Pranburi@pranburicity.go.th
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ที่ ปข ๕๓๐๐๒/

สานักงานเทศบาลตาบลปราณบุรี
ถนนเพชรเกษม ปข ๗๗๑๒๐
พฤษภาคม ๒๕๕๓

เรื่อง แจ้งการเข้าทาสัญญาจ้าง
เรียน ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจากัด ปาฎิหาริย์การโยธา
ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ปาฏิหาริย์การโยธา ได้เข้าเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. บ้านดาบตารวจสาเนา พันธ์บัว - หมู่บ้านปราณทอง กาหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. และท่านเป็นผู้เสนอราคาต่าสุด นั้น
เทศบาลตาบลปราณบุรี จึงขอแจ้งท่านเข้าทาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
บ้านดาบตารวจสาเนา พันธ์บัว - หมู่บ้านปราณทอง ที่สานักงานเทศบาลตาบลปราณบุรี กองคลัง
(งานพัสดุและทรัพย์สิน) ต่อไป
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นางธันยวีร์ ศรีอ่อน)
นายกเทศมนตรีตาบลปราณบุรี

กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน)
โทร. ๐๓๒-๖๒๓-๓๐๐ E-Mail : Pranburi@pranburicity.go.th
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ที่ ปข ๕๓๐๐๒/

สานักงานเทศบาลตาบลปราณบุรี
ถนนเพชรเกษม ปข ๗๗๑๒๐
กรกฎาคม

๒๕๕๓

เรื่อง แจ้งการเข้าทาสัญญาจ้าง
เรียน ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจากัด ปาฎิหาริย์การโยธา
ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ปาฏิหาริย์การโยธา ได้เข้าเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลปราณบุรี (สอน ฤทธิ์เดช) กาหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๑๔
กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. และท่านเป็นผู้เสนอราคาต่าสุด นั้น
เทศบาลตาบลปราณบุรี จึงขอแจ้งท่านเข้าทาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลปราณบุรี (สอน ฤทธิ์เดช) ที่สานักงานเทศบาลตาบลปราณบุรี กองคลัง (งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน) ภายใน ๗ วัน ต่อไป
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นางธันยวีร์ ศรีอ่อน)
นายกเทศมนตรีตาบลปราณบุรี

กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน)
โทร. ๐๓๒-๖๒๓-๓๐๐ E-Mail : Pranburi@pranburicity.go.th
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ที่ ปข ๕๓๐๐๒/

สานักงานเทศบาลตาบลปราณบุรี
ถนนเพชรเกษม ปข ๗๗๑๒๐
กรกฎาคม

๒๕๕๓

เรื่อง แจ้งการเข้าทาสัญญาจ้าง
เรียน ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจากัด ปาฎิหาริย์การโยธา
ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ปาฏิหาริย์การโยธา ได้เข้าเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลปราณบุรี (ศูนย์บ้านปลายน้า) กาหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๑๔
กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. และท่านเป็นผู้เสนอราคาต่าสุด นั้น
เทศบาลตาบลปราณบุรี จึงขอแจ้งท่านเข้าทาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลปราณบุรี (ศูนย์บ้านปลายน้า) ที่สานักงานเทศบาลตาบลปราณบุรี กองคลัง (งานพัสดุ
และทรัพย์สิน) ภายใน ๗ วัน ต่อไป
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นางธันยวีร์ ศรีอ่อน)
นายกเทศมนตรีตาบลปราณบุรี

กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน)
โทร. ๐๓๒-๖๒๓-๓๐๐ E-Mail : Pranburi@pranburicity.go.th
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

