
 

 
 
 

 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 
เร่ือง   สอบราคาจางเหมารถยนตโดยสารปรับอากาศรับจางไมประจําทาง  จํานวน  ๔  คัน     

--------------------------------------------- 
ดวย องคการบริหารสวนตําบลแพรกษามี ความประสงคจะสอบราคา จางรถบัสปรับอากาศ วีไอพี          

๒ ช้ัน ๘ ลอ  ขนาดท่ีนั่งไมนอยกวา  ๔๐  ท่ีนั่งพรอมน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน พรอมคาผานทางพิเศษ  และพนักงานขับ
รถ  และมีระบบเครื่องเสียง ทีวี คาราโอเกะ ครบชุด เบาะท่ีนั่งปรับเอนได  มีหองน้ําในรถ  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  ณ  จังหวัดกระบ่ี  ระหวางวันท่ี  ๓ - ๖  มีนาคม ๒๕๕๘ จํานวน  ๔  คัน  ราคา
งบประมาณ ของงานในการสอบราคาครั้งนี้ เปนเงิน  ๓๒๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนสองหม่ืนบาทถวน) 

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี ้
  ๑.  เปนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา ท่ีมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาจางดังกลาว 
  ๒.  ไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานการ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน และไดแจงเวียนช่ือแลว ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
  ๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิ หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 
  ๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวนตําบล  
ณ วันประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาจาง
ครั้งนี้ 
  ๕.  เปนผูท่ีผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการจางขององคการบริหารสวนตําบลแพรกษา และ
จะตองมีผลงานการกอสรางประเภทเดียวกับงานท่ีสอบราคาจางวงเงินไมนอยกวา            -           บาท ในสัญญาเดียวกัน 
และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรง กับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบการบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน หนวยงานอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนท่ี
องคการบริหารสวนตําบลแพรกษาเช่ือถือ 
  ๖.  ผูเสนอราคาจะตองมีใบอนุญาตประกอบการรถโดยสารไมประจําทาง 
  ๗.  ผูเสนอราคาตองมีประกันคุมครองอุบัติภัยแกผูโดยสารในวงเงินไมต่ํากวา ๑๐๐,๐๐๐.-บาท/คน พรอม
สําเนาประกันภัยของรถคันท่ียื่นเอกสารประกอบการเสนอราคา  หรือประกันการเดินทาง 

๘.  ตองมีสําเนาเอกสารใบขับขี่พนกังานขับรถท่ีจะตองไปในวันเดินทาง  พรอมรับรองสําเนา 
  ๙. ผูเสนอราคาจะตองจัดรถยนตท่ีมีสภาพดีมาใหบริการในการนี้ ซ่ึงการจางรถยนตดังกลาวผูรับจาง
จะตองจัดหารถยนตท่ีมีสภาพดีมาใหบริการ และพนักงานขับรถยนตท่ีมีความรูความชํานาญเสนทาง ตามท่ีกําหนดไวใน
ประกาศสอบราคานี ้
  ๑๐. กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเกิดอุทกภัย วาตภัยไมสามารถเดินทางได องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
สามารถเล่ือนหรือยกเลิกการเดินทางไดโดยไมตองชําระคาเสียหายใด ๆ ท้ังส้ิน 

/๑๑. ในกรณี... 



 
-๒- 

 

  ๑๑.  ในกรณีท่ีเกิดเหตุขัดของอันเนื่องมาจากสภาพรถยนตหรือการขับขี่ของพนักงานของผูรับจางทําให
งานราชขององคการบริหารสวนตําบลแพรกษาเกิดความเสียหายไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม  ผูรับจางจะตองจัดหารถยนตท่ีมี
คุณภาพตามประกาศมาทดแทนรถยนตคันเดิม    องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา จะหักเงินคาจางตามราคาตอวันท่ีผู
รับจางเสนอ โดยจะหักตั้งแตวันเกิดเหตุจนถึงวันกลับถึงสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 

  กําหนดดูสถานท่ีกอสราง ในวันท่ี             -        ระหวาง   เวลา       -        น. ถึง เวลา       -        น.        ณ  
กองชาง  สํานักองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  พรอมกับรับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ในวันท่ี 
             -           เวลา         -           น. เปนตนไป ณ  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา   ผูท่ีไมไปดูสถานท่ีองคการบริหาร
สวนตําบล จะถือวาไดทราบและเขาใจรายละเอียดดีแลวเม่ือมีปญหาและอุปสรรค ในการทํางานผูเสนอราคาจะนํามาเปน
ขอโตแยง ใด ๆ ในภายหลังมิได 
  กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันท่ี    ๑๐ - ๒๐  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  และ ๒๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  .
ระหวางเวลา   ๐๘.๓๐  น.  ถึง   ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ ณ  งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบล
แพรกษา  และในวันท่ี   ๒๓  กุมภาพันธ   ๒๕๕๘  เวลา   ๐๘.๓๐  น.  ถึง   ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือ   
การจางของ  องคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  ท่ีวาการอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ             และ
กําหนดเปดซองเสนอราคาในวันท่ี   ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  ตั้งแตเวลา  ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป  ณ ศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการซ้ือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  ท่ีวาการอําเภอเมืองสมุทรปราการ   จังหวัด
สมุทรปราการ 
  ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ    ๑๐๐.-  บาท(หนึ่งรอยบาทถวน) ไดท่ีงานพัสดุและ
ทรัพยสิน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา   ระหวางวันท่ี       ๑๐  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  ถึงวันท่ี  ๒๔.  
กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  หรือสอบถามทางโทรศัพท   หมายเลข  ๐-๒๗๐๓-๗๙๐๑-๒  ตอ  ๑๑๕  ในวันและเวลาราชการ 
 

        ประกาศ ณ วนัท่ี  ๙  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

             (ลงช่ือ) ............................................... 
                      (นายอิม    แพหมอ) 
               นายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารสอบราคาจางเลขที ่   ๗   /๒๕๕๘ 
โครงการจางเหมารถยนตโดยสารปรับอากาศรับจางไมประจําทาง  จํานวน  ๔  คัน  

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 
ลงวันที ่  ๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ 

************************************************** 
องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “องคการบริหารสวนตําบล” มีความประสงคจะ

สอบราคาจางเหมารถบัสปรับอากาศ วีไอพี  ๒ ช้ัน ๘ ลอ  ขนาดท่ีนั่งไมนอยกวา  ๔๐ ท่ีนั่งพรอมน้ํามันเช้ือเพลิง         และ
หลอล่ืน พรอมคาผานทางพิเศษ   และพนักงานขับรถ และมีระบบเครื่องเสียง ทีวี คาราโอเกะ ครบชุด เบาะท่ีน่ังปรับเอนได  
มีหองน้ําในรถ  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  ณ  จังหวัดกระบ่ี      ระหวางวันท่ี  ๓ - 
๖  มีนาคม  ๒๕๕๘  จํานวน  ๔   คัน  ราคาของงานการสอบราคาครั้งนี้   เปนเงิน  ๓๒๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหม่ืน
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)   ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 

(๒)  การขดัขวางการแขงขนัราคาอยางเปนธรรม 
  ๑.๖  แบบบัญชีเอกสาร 
   (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี  ๑ 

(๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี  ๒ 
 ๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
    ๒.๑    ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจาง  
    ๒.๒    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ   หรือของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน และไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคล
อ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๒.๓   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  ณ วันประกาศสอบราคา   
หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ 
    ๒.๔    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 
     ๒.๕    ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการจางของ “ องคการบริหารสวนตําบล ”  
                             /๒.๖  ผูเสนอราคา... 
 



 

      -๒- 
 

  ๒.๖    ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ี
สอบราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา          -          บาท  ในสัญญาเดียวกัน และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวน
ราชการ   หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน    หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะ
เปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน     รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนท่ี   “ องคการบริหารสวนตําบล ”  เช่ือถือ    
   ๒.๗  ผูเสนอราคาจะตองมีใบอนุญาตประกอบการรถโดยสารไมประจําทาง 
  ๒.๘  ผูเสนอราคาตองมีประกันคุมครองอุบัติภัยแกผูโดยสารในวงเงินไมต่ํากวา ๑๐๐,๐๐๐.-บาท/คน 
พรอมสําเนาประกันภัยของรถคันท่ียื่นเอกสารประกอบการเสนอราคา หรือประกันการเดินทาง 
  ๒.๙   ตองมีสําเนาเอกสารใบขับขี่พนักงานขับรถท่ีจะตองไปในวันเดินทาง พรอมรับรองสําเนา 
  ๒.๑๐  ผูเสนอราคาจะตองจัดรถยนตท่ีมีสภาพดีมาใชบริการในการนี้ ซ่ึงการจางรถยนตดังกลาว       ผูรับ
จางจะตองจัดหารถยนตท่ีมีสภาพดีมาใชบริการ และพนักงานขับรถยนตท่ีมีความรูความชํานาญเสนทาง ตามท่ีกําหนดไว
ในประกาศสอบราคานี้ 
  ๒.๑๑  กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเกิดอุทกภัย วาตภัยไมสามารถเดินทางได องคการบริหารสวนตําบล
แพรกษา  สามารถเล่ือนหรือยกเลิกการเดินทางไดโดยไมตองชําระคาเสียหายใด ๆ ท้ังส้ิน 
 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไวนอกซองใบ
เสนอราคาเปน ๒ สวน  คือ 

๓.๑  สวนท่ี  ๑  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
(๑)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล   บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ   ผูมีอํานาจควบคุม   พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
    (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล    หนังสือบริคณหสนธิ   บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ   ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ  พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง                                                                         

(๒)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล   ใหยื่นสําเนา 
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น   สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน  (ถามี)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน    พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา 
ของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใช
สัญชาติไทย    ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง   หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล   ใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) 
   (๔)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย    สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
   (๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี  ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในขอ  ๑.๖(๑) 
  ๓.๒ สวนท่ี  ๒  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
           (๑)   หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมาย  ในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

/(๒) หลักประกัน... 
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(๒)  หลักประกันซอง (ถามี) 
(๓)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีท่ีมี 

การกําหนดผลงานตามขอ ๒.๖  เทานั้น) 
(๔)  บัญชีรายการ (หรือใบแจงปริมาณงาน)   ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ 

คาแรงงานภาษีประเภทตาง ๆ   รวมท้ังกําไรไวดวย 
   (๕)  บัญชีเอกสารสวนท่ี  ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน ขอ ๑.๖(๒) 
 ๔.   การเสนอราคา 
       ๔.๑  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้    โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ 
ท้ังส้ิน  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอจะตอง
ระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร  โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข  หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข   เปล่ียนแปลงจะตองลง
ลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี)   กํากับไวดวยทุกแหง 
  ๔.๒  ผูเสนอราคาจะกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน   ในการเสนอ
ราคา  ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย   และหรือตอ
รายการ    ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง     ท้ังนี้ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนงัสือ 
ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษีอากร
อ่ืน   และคาใชจายท้ังปวงไวแลว ราคาท่ีเสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๓๐ วัน  
นับแตวันเปดซอง ใบเสนอราคา   โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว            และ
จะถอนการเสนอราคามิได  
 ๔.๓  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน   ๔   วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก  “ องคการบริหารสวนตําบล ”  ใหเริ่มทํางาน 
 ๔.๔  กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวน
และเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคา  ตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
 ๔.๕  ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอย    จาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจางเลขท่ี  ๗/๒๕๕๘”  โดย
ยื่นโดยตรงตอ งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ในวันท่ีวันท่ี  ๑๐ - ๒๐ กุมภาพันธ  
๒๕๕๘  และวันท่ี    ๒๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  .ระหวางเวลา   ๐๘.๓๐  น.  ถึง   ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ  และ
ในวันท่ี   ๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘   เวลา   ๐๘.๓๐  น.  ถึง   ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางของ  
องคการบริหารสวนตําบล ระดับอําเภอ  ท่ีวาการอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  และกําหนดเปดซอง
เสนอราคาในวันท่ี   ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  ตั้งแตเวลา    ๑๐.๐๐   น. เปนตนไป  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการ
จางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ     เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดย
เด็ดขาด 
  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา  
เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ตามขอ ๑.๕(๑)  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม        และ
ประกาศรายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา  

/หากปรากฎ... 
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  หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคากอน    หรือในขณะท่ีมีการเปดซองใบเสนอ
ราคาวา  มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕(๒)                           และ
คณะกรรมการฯ   เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม   คณะกรรมการฯ  จะตัดรายช่ือผู
เสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา    และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก    และ “ 
องคการบริหารสวนตําบล ”  จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน    เวนแตคณะกรรมการฯ        จะวินิจฉัย
ไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท่ีใหความรวมมือ  เปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปน  ผูริเริ่มใหมี
การกระทําดังกลาว 
  ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคา                        ท่ี
มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม   อาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน  นับแตวันท่ีไดรับ
แจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนท่ีสุด 
  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวขางตน ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางขององคการบริหารสวนตําบล ระดับอําเภอ   ท่ีวาการอําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันท่ี   ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  ตั้งแตเวลา  ๑๐.๐๐ น.    เปนตนไป  
  การยื่นอุทธรณตามวรรค  ๕  ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา    เวน
แตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา   การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณีท่ี
ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีได
ดําเนินการไปแลว  จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง   ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได                   
 ๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
  ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้  “ องคการบริหารสวนตําบล ”  จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
  ๕.๒  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา      ไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการฯ จะไมรับพิจารณาราคา
ของผูเสนอราคารายนั้น    เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย    หรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสาร
สอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ  “ องคการบริหารสวนตําบล 
”   เทานั้น 
  ๕.๓  “องคการบริหารสวนตําบล”  สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑)  ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา   หรือในหลักฐาน 
การรับเอกสารสอบราคาของ   “องคการบริหารสวนตําบล” 

(๒)  ไมกรอกช่ือนิติบุคคล  (บุคคลธรรมดา)   หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่ง 
อยางใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 

(๓)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา  ท่ีเปน 
สาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 

/(๔) ราคาท่ี... 
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(๔)  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปล่ียนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลง 
ลายมือช่ือพรอมประทับตรา (ถามี)  กํากับไว 
  ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา    คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ   
“องคการบริหารสวนตําบล”  มีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกับ   ผู
เสนอราคาได  “องคการบริหารสวนตําบล”  มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา  หากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง   
  ๕.๕   “องคการบริหารสวนตําบล”    ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด    หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน   หรือขนาด   หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ  และใหถือวาการตัดสินของ  “องคการบริหารสวนตําบล”  เปนเด็ดขาด   ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ 
มิได    รวมท้ัง  “องคการบริหารสวนตําบล”  จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน  ไมวา
จะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุท่ีเช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต     เชน  
การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ    หรือใชช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เปนตน 
  ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุด    เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได  
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ    “องคการบริหารสวนตําบล”    จะใหผูเสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดง
หลักฐานท่ีทําใหเช่ือไดวา  ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ  หากคําช้ีแจงไมเปนท่ีรับฟงได    
“องคการบริหารสวนตําบล”    มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 
  ๕.๖  ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา  ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามท่ีไดประกาศรายช่ือไว  ตามขอ  ๔.๕  เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน   ณ  
วันประกาศสอบราคา   หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ ๑.๖  
“องคการบริหารสวนตําบล”  มีอํานาจท่ีจะตัดรายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายช่ือ  
ตามขอ ๔.๕  และ   “องคการบริหารสวนตําบล”    จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 
  ในกรณีนี้หากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา  การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีไดดําเนนิการ
ไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง    ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 
 ๖. การทําสัญญาจาง 
  ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓  กับ  “องคการบริหารสวน
ตําบล”  ภายใน  วันท่ี  ๒๗  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ  ๕   ของราคา
คาจางท่ีสอบราคาไดให   “องคการบริหารสวนตําบล”    ยึดถือไวในขณะทําสัญญา   โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด   
ดังตอไปนี ้
   ๖.๑   เงินสด 
    ๖.๒   เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแก    “องคการบริหารสวนตาํบล”     โดยเปนเช็คลงวนัท่ีท่ีทําสัญญา
หรือกอนหนานั้นไมเกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ 
  ๖.๓   หนังสือค้ําประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกนัดังระบุใน ขอ ๑.๔(๒) 
                                                                                                                           /๖.๔ หนังสือค้ํา... 
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  ๖.๔   หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย    หรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน  เพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซ่ึงไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินตาง ๆ  
ทราบแลว   โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔(๒) 
  ๖.๕   พันธบัตรรัฐบาลไทยหลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ียภายใน  ๑๕  วัน   นับถัดจาก
วันท่ีผูชนะการสอบราคา (ผูรับจาง)   พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
 ๗. คาจางและการจายเงิน 
  ๗.๑    (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาเหมารวม) 

“องคการบริหารสวนตําบล”  จะจายเงินคาจาง   โดยแบงออกเปน   ๑   งวด  ดังนี ้
   งวดท่ี  ๑   เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ    -    ของคาจาง   เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน              
                 -                    ใหแลวเสร็จภายใน       -     วัน    
   งวดท่ี  ๒   เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ    -    ของคาจาง   เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน              
                 -                    ใหแลวเสร็จภายใน       -     วัน    
   งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ  ๑๐๐  ของคาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ท้ังหมด  ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา  รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย 
 ๘. อัตราคาปรับ 
  คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ   ๐.๑๐   ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
 ๙. การรับประกันความชํารดุบกพรอง 
  ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ  ๑.๓   
แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารดุบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา   -   .เดือน    -   ป  
นับถัดจากวันท่ี “องคการบริหารสวนตําบล” ไดรับมอบงานงวดสุดทาย   โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน   -   วัน   นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 ๑๐.   การจายเงินลวงหนา 
  ผูเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ   -    ของราคาคาจางท้ังหมด      แต
ท้ังนี้จะตองสงมอบหลักประกนัเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย   หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตาม
แบบดังระบุไวในขอ  ๑.๔(๓)  หรือหนังสือค้ําประกนัของบรรษัทเงินทุน อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   หรือบริษัท
เงินทุน     หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย     ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย     ซ่ึงไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ินตาง ๆ  ทราบแลว  โดยอนโุลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔(๓)  ใหแก “ องคการบริหารสวน
ตําบล ”  กอนการรับชําระเงินลวงหนานัน้              
 ๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  ๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจาก  เงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘   เงินกู  
จาก      -          และเงินชวยเหลือจาก                 -                                    .      
                                                                                                  /การลงนาม... 
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 การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือองคการบริหารสวนตําบล   มีเงินรายไดประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘   แลวเทานั้น 
   ๑๑.๒  เม่ือ  “องคการบริหารสวนตําบล”  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง             และ
ไดตกลงจางตามสอบราคาจางแลว  ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําส่ิงของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและ
ของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนได  ตามท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคา ซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาว ี 
ดังนี้ 

(๑)  แจงการส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน๗ วัน  นับถัดจากวันท่ีผูรับจางส่ังหรือซ้ือของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                                      (๒)  จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย   เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุก
ส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช เรือไทย  ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (๓)  ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑)  หรือ  (๒)   ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาว ี
  ๑๑.๓  ผูเสนอราคาซ่ึง   “องคการบริหารสวนตําบล”  ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุในขอ  ๗  “องคการบริหารสวนตําบล”   จะริบหลักประกันซองหรือเรียกรอง จาก
ผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน(ถามี)  รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิง
งานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๑๑.๔   “องคการบริหารสวนตําบล”    สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนด          ใน
แบบสัญญา  ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
 ๑๒.  การปรับราคาคางานกอสราง 
  การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุไวในขอ ๑.๕  จะนํามาใชในกรณีท่ีคางาน
กอสรางลดลงหรือเพ่ิมขึ้น  โดยวิธีการตอไปนี ้                                                                                                          
  สูตรการปรับราคา  (สูตรคา  K)    จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามท่ีกําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ี  “องคการบริหารสวนตําบล”  ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการท่ีไดระบุใน
ขอ ๑.๕ 
 ๑๓. มาตรฐานฝมือชาง 
  เม่ือ  “ องคการบริหารสวนตําบล ”  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง  และได     ตกลง
จางกอสรางตามประกาศนี้แลวผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผู
ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก        -         หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ    ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาท่ี  ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ         -       ของแตละสาขาชาง             แต
จะตองมีชางจํานวนอยางนอย  ๑  คน  ในแตละสาขาชางดังตอไปนี ้

/๑๓.๑... 
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  ๑๓.๑    ......................................-..................................................................                                                         
   ๑๓.๒   .......................................-................................................................. 
 ๑๔.  ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมาย และระเบียบกําหนด
ไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
 

 องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 
 
 

   (นางสาวไพรวัลย   พุมอาศัย) 
     ผูอํานวยการกองคลัง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


