
 

 
 
 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 

เร่ือง   สอบราคาจางเหมารถบัสปรับอากาศ วีไอพี  ๒ ชั้น ๘ ลอ ฯ  จํานวน  ๗  คนั     
--------------------------------------------- 

ดวย องคการบริหารสวนตําบลแพรกษามี ความประสงคจะสอบราคา จางรถบัสปรับอากาศ วีไอพี       
๒ ช้ัน ๘ ลอ  ขนาดท่ีนั่งไมนอยกวา  ๔๐  ท่ีนั่งพรอมน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน พรอมคาผานทางพิเศษ  และพนักงาน
ขับรถ และมีระบบเครื่องเสียง ทีวี คาราโอเกะ ครบชุด เบาะท่ีนั่งปรับเอนได  มีหองน้ําในรถ  ตามโครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับผูสูงอายุ  ณ  จังหวัดเพชรบุรี  ระหวางวันท่ี  ๑๘ - ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๘  จํานวน  ๗  คัน      
ราคางบประมาณของงานในการสอบราคาครั้งนี้ เปนเงิน  ๒๑๐,๐๐๐.-บาท  (สองแสนหนึงหม่ืนบาทถวน)   ผูมีสิทธิ
เสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี ้
  ๑.  เปนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา ท่ีมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาจางดังกลาว 
  ๒.  ไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานการ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน และไดแจงเวียนช่ือแลว ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
  ๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิ หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 
  ๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน
ตําบล  ณ วันประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบ
ราคาจางครั้งนี ้
  ๕.  เปนผูท่ีผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการจางขององคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 
และจะตองมีผลงานการกอสรางประเภทเดียวกับงานท่ีสอบราคาจางวงเงินไมนอยกวา            -           บาท ในสัญญา
เดียวกัน และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรง กับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานเอกชนท่ีองคการบริหารสวนตําบลแพรกษาเช่ือถือ 
  ๖.  ผูเสนอราคาจะตองมีใบอนุญาตประกอบการรถโดยสารไมประจําทาง 
  ๗.  ผูเสนอราคาตองมีประกันคุมครองอุบัติภัยแกผูโดยสารในวงเงินไมต่ํากวา ๑๐๐,๐๐๐.-บาท/คน 
พรอมสําเนาประกันภัยของรถคันท่ียื่นเอกสารประกอบการเสนอราคา  หรือประกันการเดินทาง 

๘.  ตองมีสําเนาเอกสารใบขบัขี่พนักงานขับรถท่ีจะตองไปในวันเดินทาง  พรอมรับรองสําเนา 
  ๙. ผูเสนอราคาจะตองจัดรถยนตท่ีมีสภาพดีมาใหบริการในการนี้ ซ่ึงการจางรถยนตดังกลาวผูรับจาง
จะตองจัดหารถยนตท่ีมีสภาพดีมาใหบริการ และพนักงานขับรถยนตท่ีมีความรูความชํานาญเสนทาง ตามท่ีกําหนดไวใน
ประกาศสอบราคานี ้
  ๑๐. กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเกิดอุทกภัย วาตภัยไมสามารถเดินทางได องคการบริหารสวนตําบล
แพรกษาสามารถเล่ือนหรือยกเลิกการเดินทางไดโดยไมตองชําระคาเสียหายใด 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   ผูท่ีไมไปดูสถานท่ีองคการ
บริหารสวนตําบล จะถือวาไดทราบและเขาใจรายละเอียดดีแลวเม่ือมีปญหาและอุปสรรค ในการทํางานผูเสนอราคาจะ
นํามาเปนขอโตแยง ใด ๆ ในภายหลังมิได 
  กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันท่ี   ๒๕  -  ๓๑ มีนาคม , ๑ -๗ เมษายน  ๒๕๕๘   และวันท่ี  ๙ .  
เมษายน  ๒๕๕๘ .ระหวางเวลา   ๐๘.๓๐  น.  ถึง   ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ ณ งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง  องคการ
บริหารสวนตําบลแพรกษา  และในวันท่ี   ๘  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา   ๐๘.๓๐  น.  ถึง   ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการซ้ือการจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หองประชุมสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด
สมุทรปราการ(ช้ันลางตึกศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ)  และกําหนดเปดซองเสนอราคาในวันท่ี   ๑๐  เมษายน  
๒๕๕๘  ตั้งแตเวลา    ๑๐.๐๐   น.  เปนตนไป  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
หองประชุมสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ(ช้ันลางตึกศาลาประชาคมจังหวัด
สมุทรปราการ)  จังหวัดสมุทรปราการ 
  ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ    ๑๐๐.-  บาท(หนึ่งรอยบาทถวน) ไดท่ีงานพัสดุ
และทรัพยสิน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา   ระหวางวันท่ี    ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันท่ี  ๙ .  
เมษายน  ๒๕๕๘   หรือสอบถามทางโทรศัพท   หมายเลข  ๐-๒๗๐๓-๗๙๐๑-๒  ตอ  ๑๑๕ ในวันและเวลาราชการ 
 

        ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๔  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
             (ลงช่ือ) ............................................... 
                      (นายอิม    แพหมอ) 
                  นายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เอกสารสอบราคาจางเลขที ่  ๑๐   /๒๕๕๘ 
การจางเหมารถบัสปรับอากาศ วีไอพี  ๒ ชั้น ๘ ลอ  ฯ  จํานวน  ๗  คนั  

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 
ลงวันที ่ ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๘ 

************************************************** 
องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “ องคการบริหารสวนตําบล ”  มีความประสงค

จะสอบราคาจาง รถบัสปรับอากาศ วีไอพี  ๒ ช้ัน ๘ ลอ  ขนาดท่ีนั่งไมนอยกวา  ๔๐ ท่ีนั่งพรอมน้ํามันเช้ือเพลิง และหลอ
ล่ืน พรอมคาผานทางพิเศษ   และพนักงานขับรถ และมีระบบเครื่องเสียง ทีวี คาราโอเกะ ครบชุด เบาะท่ีนั่งปรับเอนได           
มีหองน้ําในรถ   ตามโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับผูสูงอายุ  ณ  จังหวัดเพชรบุรี  ระหวางวันท่ี  ๑๘ - ๑๙  
เมษายน  ๒๕๕๘  จํานวน  ๗  คัน  ราคาของงานการสอบราคาครั้งนี้   เปนเงิน  ๒๑๐,๐๐๐.- บาท (สองแสน        หนึ่ง
หม่ืนบาทถวน)  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 หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือ
บุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๒.๓   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  ณ วันประกาศสอบ
ราคา   หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ 
    ๒.๔    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย 
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 
 

                             /๒.๕  ผูเสนอราคา... 
 



 

      -๒- 
 

     ๒.๕    ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการจางของ    “ องคการบริหาร 
สวนตําบล ”  (เลือกใชตามความเหมาะสม) 
  ๒.๖    ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงาน
ท่ีสอบราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา          -          บาท  ในสัญญาเดียวกัน และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวน
ราชการ   หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน    หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมี
ฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนท่ี   “ องคการบริหารสวนตําบล ”  เช่ือถือ    
   ๒.๗  ผูเสนอราคาจะตองมีใบอนุญาตประกอบการรถโดยสารไมประจําทาง 
  ๒.๘  ผูเสนอราคาตองมีประกันคุมครองอุบัติภัยแกผูโดยสารในวงเงินไมต่ํากวา ๑๐๐,๐๐๐.-บาท/คน 
พรอมสําเนาประกันภัยของรถคันท่ียื่นเอกสารประกอบการเสนอราคา หรือประกันการเดินทาง 
  ๒.๙  ตองมีสําเนาเอกสารใบขับขี่พนักงานขับรถท่ีจะตองไปในวันเดินทาง พรอมรับรองสําเนา 
  ๒.๑๐  ผูเสนอราคาจะตองจัดรถยนตท่ีมีสภาพดีมาใชบริการในการนี้ ซ่ึงการจางรถยนตดังกลาวผู
รับจางจะตองจัดหารถยนตท่ีมีสภาพดีมาใชบริการ และพนักงานขับรถยนตท่ีมีความรูความชํานาญเสนทาง ตามที่
กําหนดไวในประกาศสอบราคานี้ 
  ๒.๑๑  กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเกิดอุทกภัย วาตภัยไมสามารถเดินทางได องคการบริหารสวนตําบล
แพรกษาสามารถเล่ือนหรือยกเลิกการเดินทางไดโดยไมตองชําระคาเสียหายใด ๆ ท้ังส้ิน 
 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไวนอกซองใบ
เสนอราคาเปน ๒ สวน  คอื 

๓.๑  สวนท่ี  ๑  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
(๑)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

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

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

(๒)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา 
ของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ี
มิใชสัญชาติไทย    ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง   หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล   ใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) 
   (๔)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย    สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนา
ถูกตอง 
   (๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี  ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในขอ  ๑.๖(๑) 

                                     / ๓.๒ สวนท่ี ๒... 
 



 

       -๓- 
  ๓.๒ สวนท่ี  ๒  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
           (๑)  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมาย  ในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

   (๒)  หลักประกันซอง (ถามี) 
   (๓)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีท่ีมี 

การกําหนดผลงานตามขอ ๒.๖  เทานั้น) 
   (๔)  บัญชีรายการ (หรือใบแจงปริมาณงาน)  ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ คาแรงงาน
ภาษีประเภทตาง ๆ   รวมท้ังกําไรไวดวย 

   (๕)  บัญชีเอกสารสวนท่ี  ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน ขอ ๑.๖(๒) 
 ๔. การเสนอราคา 
       ๔.๑  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้    โดยไมมีเง่ือนไข
ใด ๆ ท้ังส้ิน  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอ
จะตองระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร  โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข  หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข   เปล่ียนแปลง
จะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี)   กํากับไวดวยทุกแหง 
  ๔.๒  ผูเสนอราคาจะกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน   ในการเสนอ
ราคา  ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย   และหรือตอ
รายการ    ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง     ท้ังนี้ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและ
ตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซ่ึงรวมคา
ภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน   และคาใชจายท้ังปวงไวแลว ราคาท่ีเสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  
 ๓๐  วัน นับแตวันเปดซอง ใบเสนอราคา   โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว   
และจะถอนการเสนอราคามิได  
 ๔.๓  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน   ๒   วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก  “ องคการบริหารสวนตําบล ”  ใหเริม่ทํางาน 
 ๔.๔  กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวน
และเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคา  ตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
 ๔.๔  ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอย   จาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจางเลขท่ี  ๑๐/๒๕๕๘”  
โดยยื่นโดยตรงตอ งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ในวันท่ีวันท่ี  ๒๔ – ๓๑ มีนาคม
,๑ - ๗  เมษายน  ๒๕๕๘  และวันท่ี   ๙  เมษายน  ๒๕๕๘  .ระหวางเวลา   ๐๘.๓๐  น.  ถึง   ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลา
ราชการ  และในวันท่ี   ๘  เมษายน  ๒๕๕๘   เวลา   ๐๘.๓๐  น.  ถึง   ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือ      
การจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หองประชุมสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ(ช้ัน
ลางตึกศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ) จังหวัดสมุทรปราการ  และกําหนดเปดซองเสนอราคาในวันท่ี   ๑๐  
เมษายน  ๒๕๕๘  ตั้งแตเวลา    ๑๐.๐๐   น. เปนตนไป  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  หองประชุมสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ(ช้ันลางตึกศาลาประชาคมจังหวัด
สมุทรปราการ)  เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 

/คณะกรรมการ... 



 

       - ๔ - 
 

 คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา       
เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ตามขอ ๑.๕(๑)  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม       
และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา  
  หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคากอน    หรือในขณะท่ีมีการเปดซองใบเสนอ
ราคาวา  มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕(๒) และคณะ
กรรมการฯ   เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม   คณะกรรมการฯ  จะตัดรายช่ือ        
ผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา    และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก             
และ “ องคการบริหารสวนตําบล ”  จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน    เวนแตคณะกรรมการฯ         
จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท่ีใหความรวมมือ  เปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปน  
ผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 
  ผู เสนอราคา ท่ี ถูกตัดราย ช่ืออ อกจากการเปน ผู เสนอราคา เพราะเหตุ เปน ผู เสนอราค า                          
ท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม   อาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน  นับแตวันท่ี
ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา  การวนิิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนท่ีสุด 
  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวขางตน ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หองประชุม
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ(ช้ันลางตึกศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ)               
ในวันท่ี   ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๘  ตั้งแตเวลา  ๑๐.๐๐ น.    เปนตนไป  
  การยื่นอุทธรณตามวรรค  ๕  ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา    
เวนแตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา   การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และใน
กรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ี
ไดดําเนินการไปแลว  จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง   ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาดังกลาวได                 
 ๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
  ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้  “ องคการบริหารสวนตําบล ”  จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
  ๕.๒  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการฯ จะไมรับพิจารณา
ราคาของผูเสนอราคารายนั้น    เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย    หรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไขของ
เอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ     ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ    “ องคการ
บริหารสวนตําบล ”   เทานั้น 
  ๕.๓  “องคการบริหารสวนตําบล”  สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอน
ผันในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑)  ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา   หรือในหลักฐาน 
การรับเอกสารสอบราคาของ   “องคการบริหารสวนตําบล” 

/(๒) ไมกรอก... 
 



- ๕ - 
 

(๒)  ไมกรอกช่ือนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)  หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่ง 
อยางใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 

(๓)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา  ท่ีเปน 
สาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 

(๔)  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปล่ียนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลง 
ลายมือช่ือพรอมประทับตรา (ถามี)  กํากับไว 
  ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา    คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ   
“องคการบริหารสวนตําบล”  มีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกับผู
เสนอราคาได  “องคการบริหารสวนตําบล”  มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา  หากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง   
  ๕.๕   “องคการบริหารสวนตําบล”     ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด    หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน   หรือขนาด   หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินของ  “องคการบริหารสวนตําบล”  เปนเด็ดขาด   ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด 
ๆ มิได    รวมท้ัง  “องคการบริหารสวนตําบล”  จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน  ไม
วาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุท่ีเช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต     
เชน     การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ    หรือใชช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เปนตน 
  ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุด    เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได  
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ    “องคการบริหารสวนตําบล”    จะใหผูเสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดง
หลักฐานท่ีทําใหเช่ือไดวา  ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ  หากคําช้ีแจง 
ไมเปนท่ีรับฟงได    “องคการบริหารสวนตําบล”    มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 
  ๕.๕  ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา  ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามท่ีไดประกาศรายช่ือไว    ตามขอ  ๔.๕  เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน   
ณ   วันประกาศสอบราคา   หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ 
๑.๖  “องคการบริหารสวนตําบล”  มีอํานาจท่ีจะตัดรายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจาก
ประกาศรายช่ือ  ตามขอ ๔.๕  และ   “องคการบริหารสวนตําบล”    จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 
  ในกรณีนี้หากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา       การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง    ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ดังกลาวได 
 ๖. การทําสัญญาจาง 
  ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓  กับ  “องคการบริหาร
สวนตําบล”  ภายใน   วันท่ี  ๑๖  เมษายน  ๒๕๕๘   และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ  ๕   
ของราคาคาจางท่ีสอบราคาไดให   “องคการบริหารสวนตําบล”    ยึดถือไวในขณะทําสัญญา   โดยใชหลักประกันอยาง
หนึ่งอยางใด   ดังตอไปนี ้

    /๖.๑ เงินสด... 
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   ๖.๑   เงินสด 
    ๖.๒   เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแก    “องคการบริหารสวนตําบล”     โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา
หรือกอนหนานั้นไมเกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ 
  ๖.๓   หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ ๑.๔(๒)
 ๖.๔   หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย    หรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย      ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน     เพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจ         ค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซ่ึงไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ินตาง 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             
           -           ใหแลวเสรจ็ภายใน       -     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     ๕   .วัน                  
    -   .เดือน    -   ป  นับถัดจากวันท่ี “องคการบริหารสวนตําบล” ไดรับมอบงานงวดสุดทาย   โดยผูรับจางตองรีบจดัการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน   -   วัน   นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 ๑๐.   การจายเงินลวงหนา 
  ผูเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ   -    ของราคาคาจางท้ังหมด      
แตท้ังนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย   หรือหนังสือค้ําประกนัของธนาคารใน
ประเทศตามแบบดังระบุไวในขอ  ๑.๔(๓)  หรือหนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุน อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   
หรือบริษัทเงินทุน     หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย     ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและ
ประกอบธุรกจิค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย     ซ่ึงไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ินตาง ๆ  ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกนัดงัระบุในขอ ๑.๔(๓)  ใหแก 
“ องคการบริหารสวนตําบล ”  กอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น  

/๑๑.ขอสงวน... 
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 ๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  ๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจาก  เงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘   
เงินกู  จาก      -          และเงินชวยเหลือจาก                 -                                    .      
 การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือองคการบริหารสวนตําบล   มีเงินรายไดประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘   แลวเทานั้น 
   ๑๑.๒  เม่ือ  “องคการบริหารสวนตําบล”  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตก
ลงจางตามสอบราคาจางแลว     ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําส่ิงของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของ
นั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนได    ตามท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคา ซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชย
นาวี  ดังนี ้

(๑)  แจงการส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน๗ วัน  นับถัดจากวันท่ีผูรับจางส่ังหรือซ้ือของจากตางประเทศ     เวนแตเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                                     (๒)  จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย   เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุก
ส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย  ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (๓)  ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒)   ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาว ี
  ๑๑.๓  ผูเสนอราคาซ่ึง   “องคการบริหารสวนตําบล”  ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุในขอ  ๗  “องคการบริหารสวนตําบล”   จะริบหลักประกันซองหรือเรียกรอง 
จากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน(ถามี)  รวมท้ังจะพิจารณาให
เปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๑๑.๔   “องคการบริหารสวนตําบล”    สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดใน  
แบบสัญญา   ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
 ๑๒.  การปรับราคาคางานกอสราง 
  การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุไวในขอ ๑.๕  จะนํามาใชในกรณีท่ีคา
งานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมขึ้น  โดยวิธีการตอไปนี ้                                                                                                          
  สูตรการปรับราคา  (สูตรคา  K)    จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามท่ีกําหนดไว
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ี  “องคการบริหารสวนตําบล”  ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการท่ีไดระบุ
ในขอ ๑.๕ 
 ๑๓. มาตรฐานฝมือชาง 
  เม่ือ  “ องคการบริหารสวนตําบล ”  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง  และไดตกลงจาง 

/กอสราง... 
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กอสรางตามประกาศนี้แลวผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัตงิานกอสรางดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมี       
และใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก        -         หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ    ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือ
เทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี  ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ         -       ของแตละสาขา
ชาง  แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย  ๑  คน  ในแตละสาขาชางดังตอไปนี ้
  ๑๓.๑    ......................................-..................................................................                                                         
   ๑๓.๒   .......................................-............................................................... 
 ๑๔.  ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมาย และระเบียบกําหนด
ไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

 องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 
 
 

   (นางสาวไพรวัลย   พุมอาศัย) 
     ผูอํานวยการกองคลัง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


