
 

 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 
เร่ือง  สอบราคาจางเหมาโครงการซอมแซมปรับปรุงลูว่ิง ในสวนสาธารณะ 

              หมู  ๒ ตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 
****************************  

ดวย  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  สํานกังานเลขท่ี  ๕๔๕ หมูท่ี ๖ ตําบลแพรกษา  อําเภอเมือง 
สมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงคสอบราคาจางเหมา   โครงการซอมแซมปรับปรุงลูวิ่งในสวน 
สาธารณะ  หมู  ๒  ตําบลแพรกษา  โดยปรับปรุงลูวิ่งเปนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  หนา  ๐.๐๕  เมตร  พ้ืนฐาน    
หินคลุกหนา  ๐.๑๐  เมตร  กวาง  ๒.๔๐  เมตร ยาว  ๔๒๘  เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  ๑,๐๒๗  ตารางเมตร   
ตามรปูแบบและรายละเอียด อบต.แพรกษา  ราคากลาง ของงานกอสรางในการสอบราคาคร้ังนี้  เปนเงนิ   ๕๘๙,๐๐๐.-บาท 
(-หาแสนแปดหม่ืนเกาพันบาทถวน-) 
  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี ้

๑.  เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ท่ีมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาจางดังกลาว   
๒.  ไมเปนผูถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ  

หนวยงานการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  และไดแจงเวียนช่ือแลว  ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
   ๓.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิ หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 

๔.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการบริหาร 
สวนตําบล  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการ
สอบราคาจางครั้งนี ้

๕. เปนผูท่ีผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการจางขององคการบริหารสวนตําบล 
แพรกษา  และจะตองมีผลงานการกอสรางประเภทเดียวกับงานท่ีสอบราคาจางวงเงินไมนอยกวา      ๒๓๕,๖๐๐.-  บาท  
ในสัญญาเดียวกัน และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรง กับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบการ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสหกิจ 
หรือหนวยงานเอกชนท่ีองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา เช่ือถือ 
  กําหนดดูสถานท่ีกอสราง ในวันท่ี  ๒๕ กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  .ระหวางเวลา  ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๑.๐๐  น.      
ณ  กองชาง สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  พรอมกับรับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ในวันท่ี   ๒๕   .   
กุมภาพันธ  ๒๕๕๘   เวลา    ๑๑.๐๐    น. เปนตนไป  ณ  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา   ผูท่ีไมไปดูสถานท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลแพรกษา  จะถือวาไดทราบและเขาใจรายละเอียดดีแลวเม่ือมีปญหาและอุปสรรค ในการทํางานผูเสนอ
ราคาจะนํามาเปนขอโตแยงใด ๆ ในภายหลังมิได   

/กําหนดยื่นซอง... 
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  กําหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันท่ี   ๑๐ - ๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ , ๒๕ - ๒๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  .
ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐   น. ถึงเวลา   ๑๖.๓๐   น.  ในวันราชการ  ณ  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  และใน
วันท่ี  ๒๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือ   การจางของ
องคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ท่ีวาการอําเภอเมืองสมุทรปราการ (ช้ัน ๓) อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัด
สมุทรปราการ  และกําหนดเปดซองสอบราคาในวันท่ี    ๒๗  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘   ตั้งแตเวลา  ๑๐.๓๐  น. เปนตนไป     
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ 
  ผูสนใจติดตอขอซ้ือ เอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ   ๓๐๐.- บาท (-สามรอยบาทถวน-) ไดท่ี กองคลัง  
องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา เลขท่ี  ๕๔๕  หมูท่ี  ๖ ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  
ระหวางวันท่ี   ๑๐  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘   ถึงวันท่ี   ๒๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘     .หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข      
๐๒-๗๐๓๗๙๐๑-๒  ตอ  ๑๑๕  ในวันและเวลาราชการ (ในกรณีท่ีมอบใหบุคคลอ่ืนมาขอซ้ือเอกสารจะตองมีหนังสือ
มอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมาย) 

ประกาศ  ณ วันท่ี   ๙  เดือน  กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                                                   
 

                                (นายอิม    แพหมอ) 
     นายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เอกสารสอบราคาจางเลขที ่  ๖ /๒๕๕๘  .  
การจางเหมา  โครงการซอมแซมปรับปรุงลูว่ิงในสวนสาธารณะ  หมู  ๒    

 ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 

ลงวันที่    ๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ 
                                          **************************** 
องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “องคการบริหารสวนตําบล”  มีความประสงค 

จะสอบราคาจางเหมา  โครงการซอมแซมปรับปรุงลูวิ่งในสวนสาธารณะ  หมู  ๒  ตําบลแพรกษา  โดยปรับปรุงลูวิ่งเปน
ลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต หนา  ๐.๐๕  เมตร  พ้ืนฐานหินคลุกหนา  ๐.๑๐  เมตร  กวาง  ๒.๔๐ เมตร ยาว  ๔๒๘ เมตร  
หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  ๑,๐๒๗  ตารางเมตร  ตามรูปแบบและรายละเอียด อบต.แพรกษา                                                          . 
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี ้

๑.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
๑.๑              แบบรูปรายการละเอียด                                         . 
๑.๒             แบบใบเสนอราคา                                                 . 
๑.๓             แบบสัญญาจาง                                                      . 
๑.๔             แบบหนังสือค้ําประกัน                                          . 

            (๑) หลักประกันซอง                                               . 
            (๒) หลักประกันสัญญา                                           . 

๑.๕             บทนิยาม                                                                 . 
            (๑) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน                 . 
            (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม      . 

๑.๖            แบบบัญชีเอกสาร                                                    . 
            (๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี  ๑                                        . 
            (๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี  ๒                                       . 

๒.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจาง   

        ๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ  หรือของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  และไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือ
บุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

       ๒.๓  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบ 
ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕      
  ๒.๔  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย   
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 

   /๒.๕ ผูเสนอราคา... 
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       ๒.๕  ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการจางของ “องคการบริหารสวนตําบล” 
            ๒.๖  ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงาน
ท่ีสอบราคาจาง  ในวงเงินไมนอยกวา  ๒๓๕,๖๐๐.-บาท  ในสัญญาเดียวกัน และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกบัสวน
ราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะ
เปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนท่ี “องคการบริหารสวนตําบล”  เช่ือถือ 

๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไวนอกซอง 

ใบเสนอราคาเปน ๒ สวน คือ   
๓.๑   สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
       (๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
        (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล  บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
        (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิต ิ

บุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ  พรอมรับรอง 
สําเนาถูกตอง 

 (๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล  ใหยื่นสําเนาบัตร 
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ  
ผูเปนหุนสวน  พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
   (๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา  ใหยื่นสําเนาสัญญาของ 
การเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใช 
สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน(๑) 

 (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี)  พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
(๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑  ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในขอ ๑.๖(๑) 

  ๓.๒  สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมาย  ในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจให 

บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(๒) หลักประกันซอง (ถามี) 
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีท่ีมีการ 

กําหนดผลงานตามขอ ๒.๖ เทานั้น) 
(๔) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ  

คาแรงงาน  ภาษีประเภทตาง  ๆ  รวมท้ังกําไรไวดวย       
(๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี  ๒  ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในขอ ๑.๖(๒) 

 
 

              /๔ การเสนอ... 
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๔.  การเสนอราคา 
     ๔.๑  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเง่ือนไข 

ใด ๆ ท้ังส้ิน  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน  จํานวนเงินท่ีเสนอ
จะตองระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร  โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปล่ียนแปลง
จะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมท้ังประทับตรา  (ถามี)  กํากับไวดวยทุกแหง      

 ๔.๒  ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
ในการเสนอราคา  ใหเสนอเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม  

และหรือราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ท้ังนี้ราคารวมท่ีเสนอ
จะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ  โดยคิดราคารวม
ท้ังส้ินซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 
         ราคาท่ีเสนอ  จะตองเสนอกําหนดยื่นราคาไมนอยกวา  ๓๐  วัน  นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา  
โดยภายในกําหนดยื่นราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได  

๔.๓  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน   ๔๕  วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง  หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก  “องคการบริหารสวนตําบล”  ใหเริ่มทํางาน 

๔.๔  กอนยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  แบบรูป  และรายละเอียด ฯลฯ   
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
        ๔.๕  ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอย  จาหนาซองถึง  ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา .โดยระบุไวท่ีหนาซองวา  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจางเลขท่ี  ๖/๒๕๕๘ ” 
โดยยื่นโดยตรงตอ  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  ในวันท่ี  ๑๐ – ๒๓ กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ , ๒๕ – ๒๖ 
กุมภาพันธ  ๒๕๕๘   ระหวางเวลา   ๐๘.๓๐   น. ถึง   ๑๖.๓๐   น. ในวันราชการ และในวันท่ี   ๒๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ . 
เวลา ๐๘.๓๐  น. ถึง  ๑๖.๓๐   น.  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับ
อําเภอ  ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรปราการ  (ชั้น ๓)  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  และกําหนดเปด
ซองเสนอราคาในวันท่ี  ๒๗  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  ตั้งแตเวลา  ๑๐.๓๐  น. เปนตนไป  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือ 
หรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ   

เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลว  จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   
คณะกรรมการเปดซองสอบ  จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา  เปนผู 

เสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  ตามขอ ๑.๕(๑)  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม               
และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคากอน  หรือในขณะท่ีมีการเปดซองใบเสนอราคา
วา  มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕(๒)  และคณะกรรมการฯ    
เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ  จะตัดรายช่ือผูเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเปนผูเสนอราคา  และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก  และ “องคการบริหารสวน
ตําบล”  จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน  เวนแตคณะกรรมกาฯ  จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้น
เปนผูท่ีใหความรวมมือ เปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 

/ผูเสนอ... 
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  ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม  อาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน  ๓  วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจงจาก
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนท่ีสุด 
  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวขางตน  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  ที่วาการ
อําเภอเมืองสมุทรปราการ  (ชั้น ๓)  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ   ในวันท่ี  ๒๗  กุมภาพันธ  
๒๕๕๘ .ตั้งแตเวลา   ๑๐.๓๐     น.   เปนตนไป 
  การยื่นอุทธรณตามวรรค ๕  ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา  เวนแต
ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา  การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง  และในกรณีท่ี
ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีได
ดําเนินการไปแลว  จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง  ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ 
ราคาดังกลาวได    

๕.  หลักเกณฑและสิทธใินการพิจารณาราคา 
    ๕.๑  ในการสอบราคาครั้งนี้  “องคการบริหารสวนตําบล”   จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
    ๕.๒  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 

ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓  หรือยื่นซองเสนอราคาไมถูกตองตามขอ ๔  คณะกรรมการฯ  จะไมรับพิจารณา
ราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสาร
สอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ “องคการบริหารสวน
ตําบล”  เทานั้น 
        ๕.๓ “องคการบริหารสวนตําบล”  สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอน
ผันในกรณีดังตอไปนี้       
   (๑)  ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ  “องคการบริหารสวนตําบล”  
   (๒)  ไมกรอกช่ือนิติบุคคล  (บุคคลธรรมดา)  หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด
หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
   (๓)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา  ท่ีเปนสาระสําคัญ
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
   (๔)  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม  แกไข เปล่ียนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือ
พรอมประทับตรา (ถามี)  กํากับไว 
 

  ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ   
“องคการบริหารสวนตําบล”   มีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ  ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกบั   ผู
เสนอราคาได  “องคการบริหารสวนตําบล”  มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง 

/๕.๕ “องคการ... 
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๕.๕  “องคการบรหิารสวนตําบล”  ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ 
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคญั และ
ใหถือวาการตัดสินของ  “องคการบริหารสวนตําบล”  เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ัง  
“องคการบริหารสวนตําบล”  จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน  ไมวาจะเปนผูเสนอ
ราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุท่ีเช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต  เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จหรือใชช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เปนตน 
    ในกรณีท่ีผู เสนอราคาต่ําสุด  เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได 
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ   “องคการบริหารสวนตําบล”  จะใหผูเสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดง
หลักฐานท่ีทําใหเช่ือไดวา  ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ  หากคําช้ีแจงไมเปนท่ีรับ
ฟงได  “องคการบริหารสวนตําบล”  มีสิทธิท่ีจะไมรบัราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

๕.๖  ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา  ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับ 
การคัดเลือกตามท่ีไดประกาศรายช่ือไว  ตามขอ ๔.๕  เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน   
ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ 
“องคการบริหารสวนตําบล”  มีอํานาจท่ีจะตัดรายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศ
รายช่ือ  ตามขอ  ๔.๕  และ  “องคการบริหารสวนตําบล”  จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 
  ในกรณีนี้หากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา  การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีไดดําเนินการ
ไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง  ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

๖.  การทําสัญญาจาง 
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓  กับ “องคการบริหาร 

สวนตําบล” ภายใน     ๗   วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ     
  ๕    ของราคาคาจางท่ีสอบราคาได  ให  “องคการบริหารสวนตําบล”   ยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี ้    
        ๖.๑  เงินสด 
        ๖.๒  เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแก  “องคการบริหารสวนตําบล”  โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือ
กอนหนานั้นไมเกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ 
        ๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔(๒) 
        ๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน  เพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม 
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซ่ึงไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน   
ตาง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ  ๑.๔(๒)  
         ๖.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ียภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา 
(ผูรับจาง)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว  

/๗.คาจาง... 
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๗.  คาจางและการจายเงิน 
๗.๑  (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาเหมารวม) 
“องคการบริหารสวนตําบล”  จะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน    ๑   งวด ดังนี้ 

   งวดที่   ๑   เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ      -       ของคาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
                                   -                                                   ใหแลวเสร็จภายใน        -          วัน 
     งวดที่   ๒   เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ      -       ของคาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
                                   -                                                   ใหแลวเสร็จภายใน        -          วัน 
         งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ   ๑๐๐%  ของคาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา  รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย 

๘.  อัตราคาปรับ 
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗  จะกําหนดในอัตรารอยละ  ๐.๑๐  ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

๙.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓  

แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา    -   เดือน   ๑  ป  
นับถัดจากวันท่ี  “องคการบริหารสวนตําบล”  ไดรับมอบงานงวดสุดทาย  โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขให
ใชงานไดดีดังเดิมภายใน   ๗    วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
  ๑๐.  การจายเงินลวงหนา 
          ผูเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ      -      ของราคาคาจางท้ังหมด  
แตท้ังนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย  หรือหนังสือค้ําประกนัของธนาคารในประเทศ
ตามแบบดังระบุไวในขอ  ๑.๔(๓)  หรือหนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  หรือบริษัท 
เงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกจิการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ํา 
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซ่ึงไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ินตาง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ  ๑.๔(๓)  ใหแก “องคการบริหาร
สวนตําบล”  กอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น 

๑๑.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
๑๑.๑  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงิน  รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘        . 

เงินกู  จาก                  -            .และเงินชวยเหลือจาก                  -                                          . 
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  ไดรับอนุมัติเงินคา 

กอสรางจากเงินรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘        .แลวเทานั้น 
        ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาคร้ังนี้  เปนเงินทั้งส้ิน   ๕๘๙,๐๐๐.-บาท (-หาแสนแปดหม่ืน
เกาพันบาทถวน) 
 
 
 

/๑๑.๒ เม่ือ... 
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        ๑๑.๒  เม่ือ “องคการบริหารสวนตําบล”  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลง
จางตามสอบราคาจางแลว  ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําส่ิงของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้น 
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
คมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคา  ซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้
         (๑)  แจงการส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิชยนาวีภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันท่ีผูรับจางส่ังหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
         (๒)  จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุก
ส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย  ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
         (๓)  ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี 
          ๑๑.๓  ผูเสนอราคาซ่ึง  “องคการบริหารสวนตําบล”  ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดระบุไวในขอ  ๗  “องคการบริหารสวนตําบล”  จะริบหลักประกันซอง  หรือเรียกรอง
จากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน(ถามี)  รวมท้ังจะพิจารณาให
เปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
          ๑๑.๔  “องคการบริหารสวนตําบล”  สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญา  ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
  ๑๒.  การปรับราคาคางานกอสราง 
          การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดงัระบุไวในขอ ๑.๕  จะนํามาใชในกรณีท่ีคา
งานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมขึ้น  โดยวิธีการตอไปนี ้                                                                                                         . 
                                                                                     -                                                                                                   . 
                                                                                    -                                                                                                   . 
          สูตรการปรับราคา (สูตรคา K)  จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามท่ีกําหนดไวใน
สัญญา  หรือภายในระยะเวลาท่ี  “องคการบริหารสวนตําบล”  ไดขยายออกไปโดยจะใชสูตรของทางราชการท่ีไดระบุใน
ขอ  ๑.๕   

๑๓.  มาตรฐานฝมือชาง 
         เม่ือ  “องคการบริหารสวนตําบล”  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลวผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผู
ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท.  
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี  ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง 
ดังตอไปนี ้

/๑๓.๑ สาขา... 
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          ๑๓.๑  สาขาโยธา,กอสราง                                                                                                          .   
          ๑๓.๒                                  -                                                                                              . 
  ๑๔.  ขอกําหนดการทําแผนปาย 
          ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมาย  และระเบียบกาํหนด
ไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
          ๑๔.๑  ผูเสนอราคาจะตองจัดทําแผนปายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานกอสราง ใหดําเนินการ
ติดตั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
   กรณีอยูระหวางการดําเนินการกอสราง ใหมีรายละเอียดในประกาศ  ดังนี ้
   (๑)  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  เจาของโครงการสถานท่ีติดตอสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลแพรกษา  โทร. ๐-๒๗๐๓๗๙๐๑-๒  พรอมดวงตราองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 
        (๒)  ประเภทและชนิดของส่ิงกอสราง 
         (๓)  ปริมาณงานกอสราง 
         (๔)  ช่ือ ท่ีอยูของผูรับจางและเลขหมายโทรศัพท 
         (๕)  ระยะเวลาเริ่มตน และระยะเวลาส้ินสุด 
         (๖)  วงเงินคากอสราง และแหลงเงินท่ีกอสราง 
         (๗)  ช่ือเจาหนาท่ีผูควบคุมงานพรอมหมายเลขโทรศัพท 
         (๘)  ระบุขอความ “กอสรางดวยเงินภาษีท่ีทองถ่ินจัดเก็บ จํานวน......-......บาท  และหรือจาก
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีรัฐบาลให จํานวน........-........บาท 
         (๙)  ลักษณะและขนาดปายท่ีจะติดตั้งขณะดําเนินการกอสราง รายละเอียด ดังนี ้
   -  พ้ืนปายเปนไมอัดหรือกระเบ้ืองแผนเรียบหนาไมนอยกวา ๔ มิลลิเมตร ขนาดไมต่ํากวา 
๑.๒๐ X ๒.๔๐  เมตร (กวางXยาว)         
   -  สีท่ีใชตองคงทนตลอดจนเสร็จส้ินกอสรางโครงการ พ้ืนท่ีใชสีน้ําเงินตัวอักษร ตัวเลข และ
ตราสํานักงานใชสีเขียว 
   -  รายละเอียดสอบถามไดท่ีสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา   

   ๑๔.๒   กรณดีําเนินการกอสรางงานแลวเสร็จ ใหตดิตั้งแผนปายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ 
งานกอสราง ซ่ึงมีลักษณะคงทนถาวร โดยมีรายละเอียดดังนี ้

(๑) ช่ือองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา พรอมดวงตรา 
(๒) ประเภทและชนดิของส่ิงกอสราง 
(๓) ปงบประมาณท่ีทําการกอสราง 
(๔) วงเงินคากอสราง และแหลงเงินท่ีกอสราง 
(๕) ลักษณะและขนาดปายท่ีจะติดตั้งภายหลังงานเสร็จส้ิน มีรายละเอียด ดังนี ้

-  พ้ืนปายเปนเหล็กแผนหนาไมนอยกวา ๒.๓ มิลลิเมตร ขนาดไมต่ํากวา ๐.๖๐ X ๑.๐๒  เมตร    
(กวางXยาว) มีกรอบโดยรอบเปนเหล็กขนาดกวาง ๑ นิ้ว หนา ๒.๓  มิลลิเมตร  ประกอบแผนปาย  
 

/-ตั้งบนเสา...  
 



- ๙ - 
 

   -  ตั้งบนเสากลมขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา ๒ นิ้ว ดานบนเสา ปดดวยไมกลึง จํานวน 
๒ เสา ความสูงประมาณ ๑.๕๐ เมตร ถึง ๒.๐๐ เมตร จากระดับดินตามสภาพพ้ืนท่ี ฐานเสาท่ีฝงลงในดินไมต่ํากวา ๕๐ 
เซนติเมตร มีคอนกรีตหุมโดยรอบ 
   -  ตองมีสีรองพ้ืนเปนสีกันสนิม สีท่ีใชเปนสีน้ํา โดยพ้ืนปายใชสีน้ําเงิน ตัวอักษร ตัวเลข และ
ตราสํานักงานใชสีขาว 
   -  รายละเอียดสอบถามไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 
  ๑๔.๓  สําหรับงานกอสรางท่ีเปนการสรางทาง คลอง หรือลําน้ํา ใหติดตั้งแผนปายรายละเอียดงาน
กอสราง ตามขอ ๑๔.๑ และขอ ๑๔.๒ ไว ณ จุดเริ่มตนและจุดส้ินสุดงานกอสรางอยางนอย ๒ ชุด ในระหวางระยะเวลา
การกอสรางผูรับจาง  พึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
 ๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจาง  พึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด 
 

องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 
 
 

(นางสาวไพรวัลย  พุมอาศัย) 
ผูอํานวยการกองคลัง 

                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 


