
 

 

 

 
ประกาศ เทศบาลต าบลกระดังงา 

เร่ือง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศาลาทรงไทยวัดเกาะแก้ว  
(บริเวณหน้าวัดเกาะแก้ว) หมูท่ี่ ๘ ต าบลกระดังงา  

อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
********************************************** 

 

                           เทศบาลต าบลกระดังงา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง          
อาคารศาลาทรงไทยวัดเกาะแก้ว (บริเวณหน้าวัดเกาะแก้ว) หมู่ที่ ๘ ต าบลกระดังงา อ าเภอบางคนที 
จั งหวัดสมุทรสงคราม พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบส านักงานโยธาธิการและผังเมือง             
จังหวัดสมุทรสงคราม เลขที่ ๑๒/๒๕๕๙) โดยท าการก่อสร้างอาคารศาลาทรงไทย ขนาดความกว้าง 
๔.๐๐ เมตร ความยาว ๘๐.๐๐ เมตร 
  
                           ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๓๔,๗๐๐.-บาท          
(-หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นสี่ พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) ราคานี้ได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ด้วยแล้ว ๗%         
(ราคากลางก่อนรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗% เป็นเงิน ๑,๕๒๗,๗๕๗.๐๑ บาท ภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗% เป็นเงิน 
๑๐๖,๙๔๒.๙๙ บาท) 
                            การสอบราคาจ้างครั้งนี้ ถ้าผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗% เป็นผู้ชนะการสอบราคาจ้าง "เทศบาลต าบลกระดังงา" จะพิจารณาท าสัญญาใน
วงเงินที่หักภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗% ออก และเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคากลางที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗% 
                            ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบ และค านวณราคาปริมาณงาน
เอง จะน าเอาราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลัง
ไม่ได ้ 
 

                          ผู้มีสิทธเิสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                        ๑. จะต้องเป็น "นิติบุคคล" บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพ
รับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ 

                         ๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการ
สั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                       ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้า
เสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบลกระดังงา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) 
                        ๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 

/ ๕. มีผลงานก่อสร้าง….. 



 
 

-๒- 
                           ๕. มีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่ สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่ 
น้อยกว่า ๘๑๗,๓๕๐.-บาท (-แปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ    
หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลต าบลกระดังงาเชื่อถือ 
                                 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคล (ผู้เสนอราคา) ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลต าบล
กระดังงา ต้องปฏิบัติดังนี้ 
                            (๑)  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ   
                            (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้
ด าเนินการ จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)         
ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                             (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
 

                          ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ถึงเวลา ๑๔.๓๐ น. ณ กองช่าง เทศบาลต าบลกระดังงา โดยมีเจ้าหน้าที่น าพาไปดูสถานที่          
และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น.    
เป็นต้นไป ณ สถานที่ด าเนินการ และหากผู้ไม่ไปดูสถานที่ด า เนินการตามก าหนดเวลาดังกล่าว 
เทศบาลต าบลกระดังงา จะถือว่าได้ทราบสถานที่และรายการละเอียดต่างๆ แล้วจะโต้แย้งภายหลัง
มิได้ หรือเรียกร้องสิทธิอ่ืนใดอีกมิได้ 
                        ก าหนดยื่นซองสอบราคา ให้ผู้เสนอราคาผนึกซองสอบราคาให้เรียบร้อยและ      
จ่าหน้าซองถึง "ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา" โดยระบุที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคา    
ตามเอกสารสอบราคา เลขที่  ๑ /๒๕๖๐ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐    
ในวันและเวลาราชการ ต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ณ กองคลัง - งานพัสดุและทรัพย์สิน 
ส านักงานเทศบาลต าบลกระดังงา ยกเว้นในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้ยื่นซองสอบราคาต่อ
เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ณ ห้องประกวดราคา/สอบราคาศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อพ้น
ก าหนดเวลาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด ส าหรับการยื่นซองทางไปรษณีย์  จะถือเอา     
วันและเวลาที่ลงรับซองจากไปรษณีย์ก าหนดเป็นเกณฑ์ และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา           
ในวันที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประกวดราคา/สอบราคาศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 
ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป 
                          คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะประกาศผลผู้มีคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๔ ที่เข้าเสนอราคาหรือไม่ ในวันที่  ๒๘  .  
มิถุนายน  ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

/ ผู้สนใจติดต่อ…… 
 
 
 



 
 

-๓- 
                        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบและเอกสารสอบราคาจ้างได้ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.-บาท 
(-หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ได้ที่กองคลัง - งานพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลต าบลกระดังงา ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป ถึงวันที่  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซด์ 
www.kdg.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๗๖-๑๕๓๗ ต่อ ๑๐๙ ในวันและ          
เวลาราชการ 
                         อนึ่ง ผู้ที่เสนอราคาสูงหรือต่ ากว่าราคากลางเกินกว่าอัตราร้อยละ ๑๕ ให้ผู้เสนอ
ราคาชี้แจงเหตุผลที่เสนอราคาดังกล่าวให้ชัดเจน ต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตามแบบที่
ก าหนดไว้ พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) และรับรองความถูกต้องให้เรียบร้อยโดยให้แนบ
มาพร้อมในซองใบเสนอราคาในวันยื่นซอง  
 

                                                ประกาศ ณ วันที่   ๑๓  เดือนมิถุนายน   พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
  

                                        (นายสมภพ   รัตนไพบูลย์) 
                                         นายกเทศมนตรีต าบลกระดังงา 

 

http://www.kdg./

