
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบล

เรื่อง   สอบราคาจาง

ดวย องคการบริหารสวนตําบล

๒ ชั้น ๘ ลอ  ขนาดที่นั่งไมนอยกวา 

ขับรถ และมีระบบเครื่องเสียง ทีวี คาราโอเกะ ครบชุด เบาะที่นั่งปรับเอนได  มีหองน้ําในรถ 

ศักยภาพความเขมแข็งของชุมชน ณ จั

งบประมาณของงานในการสอบราคาครั้งนี้ เปนเงิน 

จะตองมีคุณสมบัติดังนี ้

  ๑.  เปนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา 

  ๒.  ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานการ

บริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

  ๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์ หรือความคุ

ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น

  ๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน

ตําบล  ณ วันประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนกา

ราคาจางครั้งนี ้

  ๕.  ผูเสนอราคาจะตองมีใบอนุญาตประกอบการรถโดยสารไมประจําทาง

  ๖.  ผูเสนอราคาตองมีประกันคุมครองอุบัติภัยแกผูโดยสารในวงเงินไมต่ํากวา 

พรอมสําเนาประกันภัยของรถคันที่ยื่นเอกสารป

๗.  ตองมีสําเนาเอกสารใบขับขี่พนักงานขับรถที่จะตองไปในวันเดินทาง  พรอมรับรองสําเนา

  ๘. ผูเสนอราคาจะตองจัดรถยนตที่มีสภาพดีมาใหบริการในการนี้ 

จะตองจัดหารถยนตที่มีสภาพดีมาใหบริการ และพนักงานขับรถยนตที่มีความรูความชํานาญเสนทาง ตามที่กําหนดไวใน

ประกาศสอบราคานี้ 

  ๙. กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเกิดอุทกภัย วาตภัยไมสามารถเดินทางได องคการบริหารสวนตําบล

แพรกษาสามารถเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางไดโดยไมตองชําระคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

   

 

     

 

 

 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 

สอบราคาจางเหมารถบัสปรับอากาศ วีไอพี  ๒ ชั้น ๘ ลอ ฯ  จํานวน  

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

องคการบริหารสวนตําบลแพรกษามี ความประสงคจะสอบราคา จางรถ

ลอ  ขนาดที่นั่งไมนอยกวา  ๔๐  ที่นั่งพรอมน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น พรอม

ขับรถ และมีระบบเครื่องเสียง ทีวี คาราโอเกะ ครบชุด เบาะที่นั่งปรับเอนได  มีหองน้ําในรถ 

ณ จังหวัดจันทบุรี  ระหวางวันที่  ๒ - ๓  พฤษภาคม  

ของงานในการสอบราคาครั้งนี้ เปนเงิน  ๓๐๖,๐๐๐.-บาท  (-สามแสนหกพัน

หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจางดังกลาว

ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานการ

บริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 

ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์ หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ

ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน

ตําบล  ณ วันประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบ

ผูเสนอราคาจะตองมีใบอนุญาตประกอบการรถโดยสารไมประจําทาง

ผูเสนอราคาตองมีประกันคุมครองอุบัติภัยแกผูโดยสารในวงเงินไมต่ํากวา 

พรอมสําเนาประกันภัยของรถคันที่ยื่นเอกสารประกอบการเสนอราคา  หรือประกันการเดินทาง

ตองมีสําเนาเอกสารใบขับขี่พนักงานขับรถที่จะตองไปในวันเดินทาง  พรอมรับรองสําเนา

ผูเสนอราคาจะตองจัดรถยนตที่มีสภาพดีมาใหบริการในการนี้ ซึ่งการจางรถยนตดังกลาวผูรับจาง

จะตองจัดหารถยนตที่มีสภาพดีมาใหบริการ และพนักงานขับรถยนตที่มีความรูความชํานาญเสนทาง ตามที่กําหนดไวใน

กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเกิดอุทกภัย วาตภัยไมสามารถเดินทางได องคการบริหารสวนตําบล

เลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางไดโดยไมตองชําระคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 

       

 

ฯ  จํานวน  ๙  คัน     

ความประสงคจะสอบราคา จางรถบัสปรับอากาศ วีไอพี       

พรอมคาผานทางพิเศษ  และพนักงาน

ขับรถ และมีระบบเครื่องเสียง ทีวี คาราโอเกะ ครบชุด เบาะที่นั่งปรับเอนได  มีหองน้ําในรถ  ตามโครงการสงเสริม

พฤษภาคม  ๒๕๕๘  จํานวน  ๙  คัน ราคา

สามแสนหกพันบาทถวน-)   ผูมีสิทธิเสนอราคา

ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจางดังกลาว 

ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานการ

มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ

ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน

รขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบ

ผูเสนอราคาจะตองมีใบอนุญาตประกอบการรถโดยสารไมประจําทาง 

ผูเสนอราคาตองมีประกันคุมครองอุบัติภัยแกผูโดยสารในวงเงินไมต่ํากวา ๑๐๐,๐๐๐.-บาท/คน 

ระกอบการเสนอราคา  หรือประกันการเดินทาง 

ตองมีสําเนาเอกสารใบขับขี่พนักงานขับรถที่จะตองไปในวันเดินทาง  พรอมรับรองสําเนา 

ซึ่งการจางรถยนตดังกลาวผูรับจาง

จะตองจัดหารถยนตที่มีสภาพดีมาใหบริการ และพนักงานขับรถยนตที่มีความรูความชํานาญเสนทาง ตามที่กําหนดไวใน

กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเกิดอุทกภัย วาตภัยไมสามารถเดินทางได องคการบริหารสวนตําบล

 

  /๑๐.ในกรณ ี



 

      - ๒ - 
 

๑๐.  ในกรณีที่เกิดเหตุขัดของอันเนื่องมาจากสภาพรถยนตหรือการขับขี่ของพนักงานของผูรับจางทํา

ใหงานราชขององคการบริหารสวนตําบลแพรกษาเกิดความเสียหายไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม  ผูรับจางจะตองจัดหารถยนตที่

มีคุณภาพตามประกาศมาทดแทนรถยนตคันเดิม    องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา จะหักเงินคาจางตามราคาตอวันที่ผู

รับจางเสนอ โดยจะหักตั้งแตวันเกิดเหตุจนถึงวันกลับถึงสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 

  กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๗ - ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๘   และวันที่   ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๘ .

ระหวางเวลา   ๐๘.๓๐  น.  ถึง   ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ ณ งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบล

แพรกษา  และในวันที ่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา   ๐๘.๓๐  น.  ถึง   ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมสํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ (ชั้นลางของตึกศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ)   และกําหนดเปดซองเสนอ

ราคาในวันที่   ๒๙ เมษายน  ๒๕๕๘  ตั้งแตเวลา    ๑๐.๐๐   น.  เปนตนไป  ณ หองประชุมสํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ (ชั้นลางของตึกศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ) 

  ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ    ๑๐๐.-  บาท(หนึ่งรอยบาทถวน) ไดที่งานพัสดุ

และทรัพยสิน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา   ระหวางวันที่    ๗ เมษายน  ๒๕๕๘    ถึงวันที่  ๒๘ .  

เมษายน  ๒๕๕๘    หรือสอบถามทางโทรศัพท   หมายเลข  ๐-๒๗๐๓-๗๙๐๑-๒  ตอ  ๑๑๕ ในวันและเวลาราชการ 
 

        ประกาศ ณ วันที่  ๓  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

             (ลงชื่อ) ............................................... 

                      (นายอิม    แพหมอ) 

               นายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารสอบราคาจางเลขที่   ๑๒   /๒๕๕๘ 

การจางเหมารถบัสปรับอากาศ วีไอพี  ๒ ชั้น ๘ ลอ  ฯ  จํานวน  ๙  คัน  

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 

ลงวันที่  ๓  เมษายน ๒๕๕๘ 

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

องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  ซึ่งตอไปนี้เรียกวา  “ องคการบริหารสวนตําบล ”  มีความประสงค

จะสอบราคาจาง รถบัสปรับอากาศ วีไอพี  ๒ ชั้น ๘ ลอ  ขนาดที่นั่งไมนอยกวา  ๔๐ ที่นั่งพรอมน้ํามันเชื้อเพลิง และหลอ

ลื่น พรอมคาผานทางพิเศษ   และพนักงานขับรถ และมีระบบเครื่องเสียง ทีวี คาราโอเกะ ครบชุด เบาะที่นั่งปรับเอนได           

มีหองน้ําในรถ   ตามโครงการสงเสริมศักยภาพความเขมแข็งของชุมชน ณ จังหวัดจันทบุรี  ระหวางวันที่  ๒ - ๓  

พฤษภาคม  ๒๕๕๘  จํานวน  ๙  คัน   ราคาของงานการสอบราคาครั้งนี้   เปนเงิน  ๓๐๖,๐๐๐.-บาท  (-สามแสนหกพัน

บาทถวน-)โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี ้

 ๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

  ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 

๑.๒ แบบใบเสนอราคา 

  ๑.๓ แบบสัญญาจาง 

  ๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน 

(๑)   หลักประกันซอง 

(๒)   หลักประกันสัญญา 

๑.๕  บทนิยาม 

   (๑)   ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 

(๒)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

  ๑.๖  แบบบัญชีเอกสาร 

   (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่  ๑ 

(๒)   บัญชีเอกสารสวนที่  ๒ 

 ๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

    ๒.๑    ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง  

    ๒.๒    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ   หรือของ

หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือ

บุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

  ๒.๓   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศสอบ

ราคา   หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ 

 

                             /๒.๔ ผูเสนอราคา... 

 

 
 

 



      -๒- 
 

    ๒.๔    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย 

เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

     ๒.๕    ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับ

งานที่สอบราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา          -          บาท  ในสัญญาเดียวกัน และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับ

สวนราชการ   หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น    หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให

มีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น     รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนที่   “ องคการบริหารสวนตําบล ”  เชื่อถือ    

   ๒.๖  ผูเสนอราคาจะตองมีใบอนุญาตประกอบการรถโดยสารไมประจําทาง 

  ๒.๗  ผูเสนอราคาตองมีประกันคุมครองอุบัติภัยแกผูโดยสารในวงเงินไมต่ํากวา ๑๐๐,๐๐๐.-บาท/คน 

พรอมสําเนาประกันภัยของรถคันที่ยื่นเอกสารประกอบการเสนอราคา หรือประกันการเดินทาง 

  ๒.๘  ตองมีสําเนาเอกสารใบขับขี่พนักงานขับรถที่จะตองไปในวันเดินทาง พรอมรับรองสําเนา 

  ๒.๙  ผูเสนอราคาจะตองจัดรถยนตที่มีสภาพดีมาใชบริการในการนี้ ซึ่งการจางรถยนตดังกลาวผูรับจาง

จะตองจัดหารถยนตที่มีสภาพดีมาใหบริการ มีอายุการใชงานมาแลวไมเกิน ๕ ป เปนรถยนตที่ใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิง      

มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง และพนักงานขับรถยนตที่มีความรูความชํานาญเสนทาง ตามที่กําหนดไวในประกาศสอบราคานี้ 

  ๒.๑๐  กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเกิดอุทกภัย วาตภัยไมสามารถเดินทางได องคการบริหารสวนตําบล

แพรกษาสามารถเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางไดโดยไมตองชําระคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 

  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไวนอกซองใบ

เสนอราคาเปน ๒ สวน  คือ 

๓.๑  สวนที่  ๑  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้

(๑)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด        ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง 

การจดทะเบียนนิติบุคคล   บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ   ผูมีอํานาจควบคุม   พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

    (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล    หนังสือบริคณหสนธิ   บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ   ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ  พรอม

รับรองสําเนาถูกตอง                                                                         

(๒)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล   ใหยื่นสําเนา 

บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น   สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน  (ถามี)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผูเปนหุนสวน    พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

 

 
 

 

 

              

                                       / (๓) ในกรณี... 

 

 



       -๓- 
 

(๓)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา 

ของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่

มิใชสัญชาติไทย    ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง   หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล   ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 

   (๔)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย    สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง 

   (๕) บัญชีเอกสารสวนที่  ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในขอ  ๑.๖(๑) 

  ๓.๒ สวนที่  ๒  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้

           (๑)   หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให

บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

(๒)   หลักประกันซอง (ถามี) 

(๓)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณทีี่มี 

การกําหนดผลงานตามขอ ๒.๖  เทานั้น) 

(๔) บัญชีรายการ (หรือใบแจงปริมาณงาน)   ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ 

คาแรงงานภาษีประเภทตาง ๆ   รวมทั้งกําไรไวดวย 

   (๕)  บัญชีเอกสารสวนที่  ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน ขอ ๑.๖(๒) 

 ๔. การเสนอราคา 

       ๔.๑  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้    โดยไมมีเงื่อนไข

ใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ

จะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข  หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข   เปลี่ยนแปลง

จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี)   กํากับไวดวยทุกแหง 

  ๔.๒  ผูเสนอราคาจะกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน   ในการเสนอ

ราคา  ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย   และหรือตอ

รายการ    ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง     ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและ

ตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคา

ภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น   และคาใชจายทั้งปวงไวแลว ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  

 ๓๐  วัน นับแตวันเปดซอง ใบเสนอราคา   โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว   

และจะถอนการเสนอราคามไิด  

 ๔.๓  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน   ๒   วัน นับถัดจากวันลงนามใน

สัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก  “ องคการบริหารสวนตําบล ”  ใหเริ่มทํางาน 

 

 

 

            /๔.๔ กอนยื่นซอง... 

 

 



       -๔- 
 

 ๔.๔  กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวน

และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา  ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

 ๔.๔  ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย   จาหนาซองถึงประธาน

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจางเลขที่  ๑๒/๒๕๕๘”  

โดยยื่นโดยตรงตอ งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ในวันที่วันที่  ๗ - ๒๔  เมษายน  

๒๕๕๘  และวันที่    ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๘  .ระหวางเวลา   ๐๘.๓๐  น.  ถึง   ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ  และใน

วันที ่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๘   เวลา   ๐๘.๓๐  น.  ถึง   ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ (ชั้นลางของตึกศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ)  และกําหนดเปดซองเสนอราคาในวันที่   

๒๙  เมษายน  ๒๕๕๘  ตั้งแตเวลา    ๑๐.๐๐   น. เปนตนไป  ณ หองประชุมสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ (ชั้นลางของตึกศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ)  เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลว

จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 

  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา  

เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๕(๑)  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม   และ

ประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา  

  หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคากอน    หรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอ

ราคาวา  มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕(๒) และคณะ

กรรมการฯ   เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม   คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผู

เสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา    และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก   และ “ 

องคการบริหารสวนตําบล ”  จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน    เวนแตคณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัย

ไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือ  เปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมี

การกระทําดังกลาว 

  ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคา   ที่มี

ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม   อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน  นับแตวันที่

ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด 

  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ

คัดเลือกดังกลาวขางตน ณ หองประชุมสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ (ชั้นลางของตึกศาลา

ประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ) ในวันที ่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๘   ตั้งแตเวลา  ๑๐.๐๐ น.    เปนตนไป  

  การยื่นอุทธรณตามวรรค  ๕  ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา    

เวนแตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา   การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และใน

กรณีที่ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่

ไดดําเนินการไปแลว  จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง   ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบ

เสนอราคาดังกลาวได 

                    /๕.หลักเกณฑ... 

 



       -๕- 
 

 ๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพจิารณาราคา 

  ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้  “ องคการบริหารสวนตําบล ”  จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 

  ๕.๒  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม

ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการฯ จะไมรับพิจารณา

ราคาของผูเสนอราคารายนั้น    เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย    หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของ

เอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ     ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ    “ องคการ

บริหารสวนตําบล ”   เทานั้น 

  ๕.๓  “องคการบริหารสวนตําบล”  สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอน

ผันในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา   หรือในหลักฐาน 

การรับเอกสารสอบราคาของ   “องคการบริหารสวนตําบล” 

(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล  (บุคคลธรรมดา)       หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่ง 

อยางใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา  ที่เปน 

สาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลง 

ลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี)  กํากับไว 

  ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา    คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ   

“องคการบริหารสวนตําบล”  มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผู

เสนอราคาได  “องคการบริหารสวนตําบล”  มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา  หากหลักฐานดังกลาวไมมีความ

เหมาะสมหรือไมถูกตอง   

  ๕.๕   “องคการบริหารสวนตําบล”     ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด    หรือราคาหนึ่งราคา

ใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน   หรือขนาด   หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  

หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชนของทางราชการ

เปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินของ  “องคการบริหารสวนตําบล”  เปนเด็ดขาด   ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหาย

ใด ๆ มิได    รวมทั้ง  “องคการบริหารสวนตําบล”  จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน  

ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต     

เชน     การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ    หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เปนตน 

  ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด    เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได  

คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ    “องคการบริหารสวนตําบล”    จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง

หลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา  ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ  หากคําชี้แจง 

 

            /ไมเปน... 

 

 



      -๖- 
 

ไมเปนที่รับฟงได    “องคการบริหารสวนตําบล”    มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

  ๕.๕  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา  ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ

การคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว    ตามขอ  ๔.๕  เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น   

ณ   วันประกาศสอบราคา   หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตาม

ขอ ๑.๖  “องคการบริหารสวนตําบล”  มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจาก

ประกาศรายชื่อ  ตามขอ ๔.๕  และ   “องคการบริหารสวนตําบล”    จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 

  ในกรณีนี้หากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา       การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได

ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง    ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา

ดังกลาวได 

 ๖. การทําสัญญาจาง 

  ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓  กับ  “องคการบริหาร

สวนตําบล”  ภายใน   วันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๘   และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ  ๕   

ของราคาคาจางที่สอบราคาไดให   “องคการบริหารสวนตําบล”    ยึดถือไวในขณะทําสัญญา   โดยใชหลักประกันอยาง

หนึ่งอยางใด   ดังตอไปนี ้

   ๖.๑   เงินสด 

    ๖.๒   เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก    “องคการบริหารสวนตําบล”     โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา

หรือกอนหนานั้นไมเกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ 

  ๖.๓   หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ ๑.๔(๒)

                  

  ๖.๔   หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย    หรือบริษัทเงินทุน

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย      ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน     เพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ํา

ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการบริหารราชการสวน

ทองถิ่นตาง ๆ  ทราบแลว   โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔(๒) 

  ๖.๕   พันธบัตรรัฐบาลไทยหลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕  วัน   นับถัดจาก

วันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูรับจาง)   พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

 ๗. คาจางและการจายเงิน 

  ๗.๑    (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม) 

“องคการบริหารสวนตําบล”  จะจายเงินคาจาง   โดยแบงออกเปน   ๑   งวด  ดังนี้ 

   งวดที่  ๑   เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ    -    ของคาจาง   เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน            

-           ใหแลวเสร็จภายใน       -     วัน    

   งวดที่  ๒   เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ    -    ของคาจาง   เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน            

-           ใหแลวเสร็จภายใน       -     วัน    

 

                   /งวดสุดทาย... 

 



      -๗- 
 

   งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ  ๑๐๐  ของคาจาง  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

ทั้งหมด  ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา  รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 

 ๘. อัตราคาปรับ 

  คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ   ๐.๑๐   ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

 ๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

  ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ  ๑.๓   

แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา   -  .เดือน    -   ป  

นับถัดจากวันที่ “องคการบริหารสวนตําบล” ไดรับมอบงานงวดสุดทาย   โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช

การไดดีดังเดิมภายใน   -   วัน   นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 ๑๐.   การจายเงินลวงหนา 

  ผูเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ   -    ของราคาคาจางทั้งหมด      

แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย   หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารใน

ประเทศตามแบบดังระบุไวในขอ  ๑.๔(๓)  หรือหนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุน อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   

หรือบริษัทเงินทุน     หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย     ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและ

ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย     ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการ

บริหารราชการสวนทองถิ่นตาง ๆ  ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔(๓)  ใหแก 

“ องคการบริหารสวนตําบล ”  กอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น              

 ๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

  ๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจาก  เงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗   

เงินกู  จาก      -          และเงินชวยเหลือจาก                 -                                    .      

 การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบล   มีเงินรายไดประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๘   แลวเทานั้น 

   ๑๑.๒  เมื่อ  “องคการบริหารสวนตําบล”  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตก

ลงจางตามสอบราคาจางแลว     ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของ

นั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนได    ตามที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคา ซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชย

นาวี  ดังนี ้

(๑)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ 

สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน๗ วัน  นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ     เวนแตเปนของที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

 

 

                        /(๒) จัดการ... 

 

 



      -๘- 
 

                                           (๒)  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก

ตางประเทศมายังประเทศไทย   เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุก

สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย  ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

   (๓)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑)  หรือ  (๒)   ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาว ี

  ๑๑.๓  ผูเสนอราคาซึ่ง   “องคการบริหารสวนตําบล”  ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง

ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุในขอ  ๗  “องคการบริหารสวนตําบล”   จะริบหลักประกันซองหรือเรียกรอง 

จากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น(ถามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให

เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

  ๑๑.๔   “องคการบริหารสวนตําบล”    สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ

สัญญา   ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

 ๑๒.  การปรับราคาคางานกอสราง 

  การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุไวในขอ ๑.๕  จะนํามาใชในกรณีที่คา

งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น  โดยวิธีการตอไปนี ้                                                                                                          

  สูตรการปรับราคา  (สูตรคา  K)    จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไว

ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่  “องคการบริหารสวนตําบล”  ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุ

ในขอ ๑.๕ 

 ๑๓. มาตรฐานฝมือชาง 

  เมื่อ  “ องคการบริหารสวนตําบล ”  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง  และได     ตกลง

จางกอสรางตามประกาศนี้แลวผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมีและ

ใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก        -         หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ    ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจาก

สถาบันการศึกษาที่  ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ         -       ของแตละสาขาชาง  แต

จะตองมีชางจํานวนอยางนอย  ๑  คน  ในแตละสาขาชางดังตอไปนี ้

  ๑๓.๑      ......................................-..................................................................                                                         

   ๑๓.๒   .......................................-............................................................... 

 ๑๔.  ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมาย และระเบียบ

กําหนดไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

 องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 

 

 

   (นางสาวไพรวัลย   พุมอาศัย) 

     ผูอํานวยการกองคลัง 


