
     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาํบลบางคนที 

เรือง   สอบราคาจ้างเหมาเกบ็ขยะในพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลบางคนที 

………………………………………… 

ด้วยองค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาเก็บขยะในพืนที

องค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที ประกอบด้วย ตําบลบางคนที  ๘ หมูบ้่าน คือ หมูที่   ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๘,๙ และ 

ตําบลยายแพง ๕ หมูบ้่าน คือ หมูที่  ๑,๒,๓,๔,๕ ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตลุาคม  ๒๕๕๘  –  ๓๐  กนัยายน  ๒๕๕๙  

ราคากลางในการสอบราคาครังนีเป็นเงิน   ๕๕๒,๐๐๐.-   บาท  ( เดือนละ ๔๖,๐๐๐.- บาท )  
 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาคาจะต้องมีคณุสมบตัิดงันี 

๑.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานทีสอบราคาดงักลา่ว 

๒.  ไมเ่ป็นผู้ทีถกูระบชืุอไว้ในบญัชีรายชือผู้ทิงงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการสว่น

ท้องถิน  และได้แจ้งเวียนชือแล้ว 

๓.  ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ หรือความคุ้มกนั  ซึงอาจปฏิเสธไมย่อมขนึศาลไทย  เว้นแตรั่ฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มีคําสงัให้สละสิทธิ ความคุ้มกนัเชน่วา่นนั 

๔.  เป็นผู้ทีผา่นการคดัเลือกผู้มีคณุสมบตัิเบืองต้นในการจ้างขององค์การบริหารสว่นตําบล                 

บางคนที 

๕.  ไมเ่ป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอืนทีเข้าเสนอราคาให้แก่องคก์ารบริหารสว่น

ตําบลบางคนที  ณ  วนัทีประกาศสอบราคา  หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็น

ธรรมในการสอบราคาจ้างครังนี 

๖.  มีการจดัทําแผนการดาํเนินงาน ตามคณุลกัษณะขอบเขตงานทีกําหนด   

๗.  มีสถานทีเก็บหรือทําลายขยะโดยไมทํ่าความเดือดร้อนกบัประชาชน 

๘.  มีรถขนขยะเป็นของตนเองหรือมีหลกัฐานการเช่ารถขนขยะ 
 

กําหนดดสูถานทีดําเนินการ ในวนัที ๒๘ กนัยายน ๑๕๕๘ ตงัแตเ่วลา  ๑๔.๐๐ น. ถึงเวลา  ๑๕.๐๐ 

น. ณ ตําบลบางคนที ๘ หมูบ้่าน คือ หมูที่   ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๘,๙ และ ตําบลยายแพง ๕ หมูบ้่าน คือ หมูที่  ๑,๒,๓,๔,๕  

ถ้าไมไ่ปจะถือวา่รับทราบและเข้าใจรายละเอียดการดําเนินงานดีแล้ว  เมือมีปัญหาอปุสรรคในการดําเนินงานจะนํามา

เป็นข้ออ้างมิได้  
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กําหนดยืนซองสอบราคา  ตอ่เจ้าหน้าทีรับซองสอบราคา  ในวนัที ๑๕ – ๒๘ กนัยายน  ๒๕๕๘  ตงัแตเ่วลา  

๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา ๑๖.๓๐  น. (ในวนัและเวลาราชการ)  ดงันี 

๑.  วนัที  ๑๕   กนัยายน   ๒๕๕๘  ระหวา่งเวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  ณ  ศนูย์รวมข้อมลูขา่วสาร

การซือการจ้างขององค์การบริหารสว่นตําบลระดบัอําเภอ (ทีวา่การอําเภอบางคนที)   

๒.  วนัที  ๑๖ - ๒๘  กนัยายน  ๒๕๕๘  ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา ๑๖.๓๐ ณ  กองคลงัองค์การ

บริหารสว่นตําบลบางคนที   
 

กําหนดการตรวจสอบคณุสมบตัิ ในวนัที  ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๘ ตงัแตเ่วลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไปและกําหนด  

เปิดซองใบเสนอราคา ในวนัที  ๒๙  กนัยายน  ๒๕๕๘  เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศนูย์รวมข้อมลูขา่วสารการซือ

การจ้างขององค์การบริหารสว่นตําบลระดบัอําเภอ  (ทีวา่การอําเภอบางคนที)   
 

ผู้สนใจติดตอ่ขอซือเอกสารสอบราคาในราคาชดุละ ๑๐๐.-บาท (หนึงร้อยบาทถ้วน) ได้ทีกองคลงัองค์การ

บริหารสว่นตําบลบางคนที    ระหวา่งวนัที   ๑๕ – ๒๘  กนัยายน  ๒๕๕๘  หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐๓๔-

๗๖๑๒๙๐ ตอ่  ๑๘  ในวนั และเวลาราชการ  ( วนัจนัทร์  –  วนัศกุร์ )   หรือทางเวบ็ไซต์  www.bangkhontee.go.th   

หรือ  www.gprocurement.go.th                     

ประกาศ  ณ วนัที  ๑๕  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                                                                 
              ( นางสาวเรณ ู  เลก็นิมิตร) 

                                                              นายกองค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที ๑๒ / ๒๕๕๘ 

การจ้างเหมาเกบ็ขยะในพืนทีองค์การบริหารส่วนตาํบลบางคนที 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางคนที  ลงวันที  ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๘ 

…………..………………………………………… 

องค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที  ซึงตอ่ไปนีเรียกวา่ “องค์การบริหารสว่นตําบล”  มีความประสงค์

จะสอบราคาจ้างเหมาเก็บขยะในพืนทีองคก์ารบริหารสว่นตําบลบางคนที ประกอบด้วย ตําบลบางคนที  ๘ หมูบ้่าน 

คือ หมูที่  ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๘,๙ และ ตําบลยายแพง ๕ หมูบ้่าน คือ หมูที่  ๑,๒,๓,๔,๕ ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตลุาคม 

๒๕๕๘  – ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๙  ราคากลางในการสอบราคาครังนีเป็นเงิน   ๕๕๒,๐๐๐.-   บาท   ( เดือนละ 

๔๖,๐๐๐.- บาท )  

โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนดดงัตอ่ไปนี 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

๑.๑   แบบรูปรายการละเอียด 

๑๒   แบบใบเสนอราคา 

               ๑๓   แบบสญัญาจ้าง 

               ๑.๔  แบบหนงัสือคําประกนั   

(๑)  หลกัประกนัสญัญา 

(๒)  หลกัประกนัการรับเงินคา่จ้างลว่งหน้า 

(๓)  หลกัประกนัผลงาน 

  ๑.๕  สตูรการปรับราคา 

               ๑.๖   บทนิยาม 

   (๑)  ผู้ เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 

   (๒)  การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม 

  ๑.๗   แบบบญัชีเอกสาร 

   (๑)  บญัชีเอกสารสว่นที ๑ 

   (๒)  บญัชีเอกสารสว่นที ๒ 

        ๒.  คณุสมบตัิของผู้เสนอราคา 

๒.๑    ผู้ เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานทีสอบราคาจ้าง  

๒.๒  ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ทีถกูระบชืุอไว้ในบญัชีรายชือผู้ทิงงานของทางราชการ   

          และได้แจ้งเวียนชือแล้ว  หรือไมเ่ป็นผู้ทีได้รับผลของการสงัให้นิติบคุคลหรือบคุคล 

          อืนเป็นผู้ทิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

๒.๓  ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอืน ณ วนั 

         ประกาศ สอบราคา  หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคา 

         อย่างเป็นธรรม 
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๒.๔  ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ หรือความคุ้มกนั    ซึงอาจปฏิเสธไมย่อม 

                                    ขนึศาลไทยเว้นแตรั่ฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสงัให้สละสิทธิ ความคุ้มกนั 

                                    เช่นวา่นนั 

๒.๕  ผู้ เสนอราคาต้องผา่นการคดัเลือกผู้มีคณุสมบตัเิบืองต้นในการจ้างของกรม 

          ๓.  หลกัฐานการเสนอราคา 

ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานยืนมาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา  โดย 

แยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ สว่นคือ 

๓.๑  สว่นที ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดงัตอ่ไปนี 

      (๑)  ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นนิตบิคุคล 

   (ก)  ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจํากดั ให้ยืนสําเนาหนงัสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบคุคล  บญัชีรายชือหุ้นสว่นผู้จดัการ  ผู้มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี)  พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

   (ข)  บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั  ให้ยืนสําเนาหนงัสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชือกรรมการผู้จดัการ  ผู้มีอํานาจควบคมุ (ถ้า

มี) และบญัชีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถกู 

      (๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลทีมิใช่นิตบิคุคล ให้ยืนสําเนา

บตัรประจําตวัประชาชนของผู้นนั  สําเนาข้อตกลงทีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) สําเนา

บตัรประจําตวัประชานของผู้เป็นหุ้นสว่น พร้อมทงัรับรองสําเนาถกูต้อง 

       (๓)  ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า  ให้ยืนสําเนา

สญัญาของการเข้าร่วมค้า  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ ร่วมค้า และในกรณีทีผู้เข้าร่วม

ค้าฝ่ายใดเป็นบคุคลธรรมดาทีมิใช่สญัชาติไทย กใ็ห้ยืนสําเนาหนงัสือเดนิทาง หรือผู้ ร่วมค้า

ฝ่ายใดเป็นนิติบคุคลให้ยืนเอกสารตามทีระบไุว้    ใน (๑) 

      (๔)  สําเนาใบเสร็จรับเงินคา่ซือเอกสาร 

      (๕)  บญัชีเอกสารสว่นที   ๑  ทงัหมดทีได้ยืนพร้อมกบัซองใบเสนอราคา                                             

ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)   

๓.๒  สว่นที ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดงัตอ่ไปนี 

      (๑)   หนงัสือมอบอํานาจ ซงึปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีทีผู้ เสนอ 

              ราคามอบอํานาจให้บคุคลอืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  

      (๒)  แผนการดําเนินงาน  ตามคณุลกัษณะขอบเขตงานทีกําหนด  จํานวน  ๑  ชดุ 

       (๓)  บญัชีเอกสารสว่นที  ๒  ทงัหมดทีได้ยืนพร้อมกบัซองใบเสนอราคา  
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                 ๔.  การเสนอราคา 

  ๔.๑  ผู้ เสนอราคา   ต้องยืนเสนอราคาตามแบบทีกําหนดไว้  ในเอกสารสอบราคานีโดยไมมี่

เงือนไขใด ๆ ทงัสิน  และจะต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน ลงลายมือชือของผู้เสนอราคาให้ชดัเจน    จํานวน

เงินทีเสนอจะต้องระบตุรงกนัทงัตวัเลข  และตวัอกัษร    โดยไมมี่การขดูลบหรือแก้ไข หากมีการขดูลบ  ตก เติม  แก้ไข  

เปลียนแปลงจะต้องลงลายมือชือผู้เสนอราคา  พร้อมประทบัตรา  (ถ้ามี)  กํากบัไว้ด้วยทกุแห่ง 

  ๔.๒  ผู้ เสนอราคา   จะต้องกรอก  ปริมาณวสัด ุ    และราคาในบญัชีรายการก่อสร้างให้

ครบถ้วน   

       ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดยีว     โดยเสนอราคา

รวม  และหรือราคาตอ่หน่วย    และหรือตอ่รายการ     ตามเงือนไขทีระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกูต้อง    ทงันีราคา

รวมทีเสนอจะต้องตรงกนัทงัตวัเลข  และตวัหนงัสือ    ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสือไมต่รงกนั   ให้ถือตวัหนงัสือเป็นสําคญั   

โดยคิดราคารวมทงัสินซึงรวมคา่ภาษีมลูคา่เพิม  ภาษีอากรอืน   และคา่ใช้จ่ายทงัปวงไว้แล้ว   

       ราคาทีเสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่  ๙๐  วนั    นบัแตว่นัเปิดซองสอบ

ราคา    โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาทีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๓  ผู้ เสนอราคา จะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการ แล้วเสร็จ   ๑๒  เดือน   นบัถดัจาก 

วนัลงนามในสญัญาจ้าง หรือวนัทีได้รับหนงัสือแจ้งจากองค์การบริหารสว่นตําบลบางคนทีให้เริมทํางาน 

     ๔๔ ก่อนยืนซองสอบราคา ผู้ เสนอราคาควรตรวจดรู่างแบบรูป และรายละเอียด  ฯลฯ   ให้                 

ถีถ้วน  และเข้าใจเอกสารสอบราคาทงัหมดเสียก่อนทีจะตกลงยืนซองสอบราคาตามเงือนไขในเอกสารสอบราคา 

            ๔.๕  ผู้ เสนอราคาจะต้องยืนซองใบเสนอราคาทีปิดผนึกซองเรียบร้อย    จ่าหน้าซองถึง               

“ ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ”  โดยระบไุว้ทีหน้าซองวา่   " ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที  

๑๒ / ๒๕๕๘ "  โดยยืนตอ่เจ้าหน้าที รับซองสอบราคา ตงัแตว่นัที ๑๕ – ๒๘  กนัยายน  ๒๕๕๘  ตงัแตเ่วลา   ๐๘.๓๐  

น. –  ๑๖.๓๐  (ในวนัและเวลาราชการ)  ดงันี 

๑)  วนัที  ๑๕  กนัยายน  ๒๕๕๘  ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา ๑๖.๓๐   

ณ  ศนูย์รวมข้อมลูขา่วสารการซือการจ้างขององคก์ารบริหารสว่นตําบลระดบัอําเภอ (ทีวา่การอําเภอบางคนที)   

๒)  วนัที  ๑๖ - ๒๘  กนัยายน  ๒๕๕๘   ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  

๑๖.๓๐  ณ   สว่นการคลงัองคก์ารบริหารสว่นตําบลบางคนที   

                            เมือพ้นกําหนดเวลายืนซองสอบราคาแล้ว  จะไมรั่บซองสอบราคาโดยเดด็ขาด  

                            คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดาํเนินการตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้เสนอราคาแตล่ะรายวา่ 

เป็นผู้เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอืน  ณ วนัประกาศ สอบราคาหรือไม ่ และประกาศรายชือ

ผู้เสนอราคาทีมีสิทธิได้รับการคดัเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

 

 

 
 



-๔- 
 

  หากปรากฏตอ่คณะกรรมการเปิดซอง  สอบราคา   ก่อนหรือในขณะทีมีการเปิดซองใบเสนอราคาวา่

มีผู้ เสนอราคากระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม  และคณะกรรมการ ฯ เชือวา่มีการ

กระทําอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการ ฯ จะตดัรายชือผู้เสนอราคารายนนัออกจาก

การเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชือผู้เสนอราคาทีมีสิทธิได้รับกรคดัเลือก และ อบต.บางคนที  จะพิจารณา

ลงโทษผู้เสนอราคาดงักลา่วเป็นผู้ทิงงาน เว้นแตค่ณะกรรมการฯ จะวินิจฉยัได้วา่ผู้ เสนอราคารายนนั เป็นผู้ทีให้ความ

ร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ ริเริมให้มีการกระทําดงักลา่ว 

ผู้ เสนอราคา  ทีถกูตดัรายชือออกจากการเป็นผู้เสนอราคา            เพราะเหตเุป็นผู้เสนอราคาทีมี 

ผลประโยชน์ร่วมกนั           กบัผู้ เสนอราคารายอืน ณ วนัประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาทีกระทําการอนัเป็น

การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม อาจอทุธรณ์คาํสงัดงักลา่ว ตอ่ อบต.  บางคนที ภายใน   ๓   วนั  นบัแต่

วนัทีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉยัอทุธรณ์ของ อบต. บางคนทีให้ถือเป็นทีสดุ 

             คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคา ของผู้เสนอราคาทีมีสิทธิ ได้รับการ

คดัเลือก ดงักลา่วข้างต้น  ณ ศนูย์รวมข้อมลูขา่วสารการซือหรือการจ้างขององค์การบริหารสว่นตําบลระดบัอําเภอ  

(ทีวา่การอําเภอบางคนที)  ในวนัที  ๒๙  กนัยายน   ๒๕๕๘   ตงัแตเ่วลา   ๑๕.๐๐  น.  เป็นต้นไป 

  การยืนอทุธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไมเ่ป็นเหตใุห้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  เว้น

แต ่องค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที พิจารณาเหน็วา่ การขยายระยะเวลาดงักลา่วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

อย่างยิง และในกรณีทีองค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที พิจารณาเห็นด้วยกบัคําคดัค้านของผู้อทุธรณ์  และเหน็วา่

การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาทีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แกท่างราชการอย่างยิง                ให้

องค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที มีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดงักลา่วได้ 

                     ๕. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

                          ๕.๑ ในการสอบราคาครังนีองคก์ารบริหารสว่นตําบลบางคนทีจะพิจารณาตดัสินด้วยราคารวม 

                          ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใด   มีคณุสมบตัิไมถ่กูต้องตาม   ข้อ ๒  หรือยืนหลกัฐานการเสนอราคา

ไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบถ้วนตาม    ข้อ  ๓   หรือยืนซองสอบราคาไมถ่กูต้องตาม  ข้อ   ๔   แล้ว  คณะกรรมการเปิดซอง

สอบราคาจะไมรั่บพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนนั   เว้นแตเ่ป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเลก็น้อย หรือทีผิด

แผกไปจากเงือนไขของเอกสารสอบราคา  ในสว่นทีมิใช่สาระสําคญั ทงันีเฉพาะในกรณีทีพิจารณาเห็นวา่จะเป็น

ประโยชน์ตอ่องค์การบริหารสว่นตําบลบางคนทีเท่านนั 

                         ๕.๓ องค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที   สงวนสิทธิไมพิ่จารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไมมี่การ

ผอ่นผนัในกรณี    ดงัตอ่ไปนี 

  (๑) ไมป่รากฏชือผู้เสนอราคารายนนั     ในบญัชีผู้ รับเอกสารสอบราคา      หรือในหลกัฐาน

การรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที 

  (๒) ไมก่รอกชือนิตบิคุคล  หรือบคุคลธรรมดา  หรือลงลายมือชือผู้เสนอราคา อย่างหนงึอย่าง

ใด   หรือทงัหมดในใบเสนอราคา 

 



-๕- 
 

  (๓)  เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารสอบราคา  ทีเป็น

สาระสําคญัหรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ เสนอราคารายอืน 
 

  (๔)  ราคาทีเสนอมีการขดูลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลียนแปลง    โดยผู้เสนอราคา 

มิได้ลงลายมือชือพร้อมประทบัตรา  (ถ้ามี)   กํากบัไว้ 

                                    ๕.๔  ในการตดัสินการสอบราคา  หรือในการทําสญัญา     คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  

หรือองค์การบริหารสว่นตําบลบางคนทีมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชีแจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอืนใดที

เกียวข้องกบัผู้ เสนอราคาได้ องค์การบริหารสว่นตําบลบางคนทีมีสิทธิทีจะไมรั่บราคา  หรือไมทํ่าสญัญาหากหลกัฐาน

ดงักลา่วไมมี่ความเหมาะสม หรือไมถ่กูต้อง 

          ๕.๕  องค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที  ทรงไว้ซึงสิทธิทีจะไมรั่บราคาตําสดุ หรือราคาหนึง

ราคาใด    หรือราคาทีเสนอทงัหมดก็ได้   และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน  หรือขนาด   หรือเฉพาะรายการหนึง

รายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา   โดยไมพิ่จารณาจดัจ้างเลยก็ได้   สดุแตจ่ะพิจารณา  ทงันีเพือประโยชน์

ของทางราชการเป็นสําคญั  และให้ถือวา่การตดัสินขององค์การบริหารสว่นตําบลบางคนทีเป็นเดด็ขาด      ผู้ เสนอ

ราคาจะเรียกร้องคา่เสียหายใด  ๆ  มิได้    รวมทงัองค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา  

และลงโทษผู้เสนอราคา เป็นผู้ทิงงาน  ไมว่า่จะเป็น ผู้เสนอราคาทีได้รับการคดัเลือกหรือไมก่็ตาม   หากมีเหตทีุเชือได้

วา่การเสนอราคากระทําไปโดยไมส่จุริต เช่น การเสนอเอกสารเป็นเทจ็ หรือใช้บคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลอืนมา

เสนอราคาแทน  

  ในกรณีทีผู้เสนอราคาตําสดุเสนอราคาตําจนคาดหมายได้วา่ไมอ่าจดําเนินงานตามสญัญาได้    

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือองค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที    จะให้ผู้ เสนอราคานนัชีแจง และแสดง

หลกัฐานทีทําให้เชือได้วา่ผู้ เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบรูณ์  หากคําชีแจงไมเ่ป็นทีรับ

ฟังได้   องค์การบริหารสว่นตําบลบางคนทีมีสิทธิทีจะไมรั่บราคาของ          ผู้ เสนอราคารายนนั 

  ๕.๖  ในกรณีทีปรากฏข้อเทจ็จริงภายหลกัจากการเปิดซอง สอบราคา วา่ผู้ เสนอราคาทีมีสิทธิ

ได้รับการคดัเลือกตามทีได้ประกาศรายชือไว้ ตามข้อ ๔.๕  เป็นผู้ เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคา

รายอืน ณ วนัประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาทีกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม 

ตามข้อ ๑.๖  องค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที  มีอํานาจทีจะตดัรายชือผู้เสนอราคาทีมีสิทธิได้รับการคดัเลือก

ดงักลา่วออกจากประกาศรายชือตามข้อ ๔.๕  และองค์การบริหารสว่นตําบลบางคนทีจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา

รายนนัเป็นผู้ทิงงาน 

 ในกรณีนีหากองค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที พิจารณาเห็นวา่การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ

ราคาทีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง องค์การบริหารสว่นตําบลบางคนทีมีอํานาจ

ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดงักลา่วได้ 
 

 

 

 

 

 



 

-๖- 
 

                     ๖. การทําสญัญาจ้าง 

     ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสญัญาจ้างตามแบบสญัญาดงัระบใุน    ข้อ  ๑.๓    กบัองค์การ

บริหารสว่นตําบลบางคนที   ภายใน  ๑   วนั นบัถดัจากวนัทีได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลกัประกนัสญัญา เป็นจํานวน

เงินเท่ากบัร้อยละ  ๕  ของราคาคา่จ้างทีสอบราคาได้  ให้กบัองค์การบริหารสว่นตําบลบางคนทียึดถือไว้ในขณะทํา

สญัญา  โดยใช้หลกัประกนัอย่างหนึงอย่างใดดงัตอ่ไปนี 

    ๖.๑  เงินสด  

    ๖.๒   เช็คทีธนาคารสงัจ่ายให้แก่องค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที   โดยเป็นเช็คลงวนัทีทีทํา

สญัญาหรือก่อนหน้านนัไมเ่กิน   ๓   วนัทําการของทางราชการ 

                                   ๖.๓   หนงัสือคําประกนัของธนาคารภายในประเทศ    ตามแบบหนงัสือคําประกนัดงัระบใุน   

ข้อ  ๑.๔ (๑)  

    ๖.๔   หนงัสือคําประกนัของบรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทนุ 

หรือ บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ทีได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทนุเพือการพาณิชย์     และประกอบธรุกิจคํา

ประกนั          ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย    ตามรายชือบริษัทเงินทนุทีธนาคารแห่งประเทศไทย  ซงึได้

แจ้งเวียนให้สว่นราชการตา่ง ๆ ทราบแล้วโดยอนโุลมให้ใช้ตามแบบหนงัสือคําประกนั  ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๑)  

     ๖.๕  พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

        หลกัประกนันีจะคืนให้โดยไมค่ิดดอกเบีย ภายใน  ๑๕  วนั  นบัถดัจากวนัทีผู้ชนะการสอบ

ราคา   (ผู้ รับจ้าง)    พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาจ้างแล้ว 

  ผู้ชนะการสอบราคา ทีเข้าทําสญัญากบัองค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที ต้องเป็นผู้ทีได้รับ

ใบอนญุาตดําเนินการในการรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกลูหรือมลูฝอย โดยทําเป็นธรุกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน

ด้วยการคิดคา่ตอบแทนคา่บริการ ตามข้อบงัคบัตําบลบางคนที เรืองการกําจดัสิงปฏิกลู และขยะมลูฝอย พ.ศ.  

๒๕๔๕ โดยผู้ชนะการสอบราคาจะต้องนําสําเนาใบอนญุาต ฯ มายืนเป็นหลกัฐานประกอบการทําสญัญาในวนัทํา

สญัญาด้วย 

                       ๗.  คา่จ้างและการจ่ายเงิน  (สญัญาเป็นราคาเหมารวม) 

     องค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที    จะจ่ายเงินเป็นคา่จ้าง โดยแบ่งออกเป็น  ๑๒   งวด            

โดยจ่ายทกุสินเดือน เมือเจ้าหน้าทีของ องค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที ได้ ทําการตรวจสอบผลงานทีทําสําเร็จแล้ว 

และ ปรากฏวา่เป็นทีน่าพอใจตรงตามข้อกําหนดแห่งสญัญานีทกุประการ 

๘.   อตัราคา่ปรับ                                                                                                          

คา่ปรับตามแบบสญัญาจ้างข้อ ๑๗ จะกําหนดในอตัราร้อยละ๐.๑๐ ของคา่จ้างตามสญัญาตอ่วนั       

        

 

 

 



-๗- 
 

                         ๙.    การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 

                                ผู้ชนะการสอบราคาซึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนงัสือ   หรือทําสญัญาจ้างตามแบบดงัระบใุนข้อ  

๑.๓  แล้วแตก่รณี เมือผู้ตรวจงานขององค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที   หรือมีผู้ ร้องเรียนวา่ผู้ รับจ้างไมป่ฏิบตัิตาม

รายการ คณุลกัษณะขอบเขตงานทีกําหนดไว้  ผู้ รับจ้างจะต้องรีบดําเนินการแก้ไข   ภายใน   ๓  วนั   นบัถดัจากวนัที

ได้รับแจ้ง การร้องเรียน   

                       ๑๐.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน ๆ 

   ๑๐.๑   เงินคา่จ้างสําหรับงานจ้างครังนี   ได้มาจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

             การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ตอ่เมือ องค์การบริหารสว่นตําบลบางคนทีได้รับอนมุตัิ

เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙  แล้วเท่านนั  

  ๑๐.๒  ราคากลางของงานในการสอบราคาครังนีเป็นเงินทงัสิน   ๕๕๒,๐๐๐.-   บาท                              

( เดือนละ  ๔๖,๐๐๐.- บาท ) 

  ๑๐.๓  การสอบราคาจ้างครังนี       องค์การบริหารสว่นตาํบลบางคนที  ขอสงวนสิทธิ 

ไมค่ืนเงินคา่ซือเอกสารสอบราคาจ้างไมว่า่กรณีใด ๆทงัสิน  

                            ๑๐.๔  เมือองค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที        ได้คดัเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ รับจ้าง 

และได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว             ถ้าผู้ รับจ้างจะต้องสงัหรือนําสิงของมาเพืองานจ้างดงักลา่วเข้ามา

จากตา่งประเทศ      และของนนัต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทีมีเรือไทยเดนิอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้              

ตามทีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ เสนอราคา  ซึงเป็นผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายวา่

ด้วยการสง่เสริมการพาณิชย์นาวี  ดงันี 

   (๑)   แจ้งการสงัหรือนําสิงของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศตอ่สํานกังาน

คณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชย์นาวี     ภายใน   ๗   วนั    นบัถดัจากวนัทีผู้ รับจ้างสงัหรือซือของจาก 

ตา่งประเทศเว้นแตเ่ป็นของทีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออืนได้ 

   (๒)   จดัการให้สิงของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย  หรือเรือทีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทย

จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย  เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากสํานกัคณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชย์นาวี  ให้

บรรทกุสิงของนนั         โดยเรืออืนทีมิใช่เรือไทยซึงจะต้องได้รับอนญุาตเชน่นนัก่อนบรรทกุของลงเรืออืน  หรือเป็นของ

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม  ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออืน 

    (๓)   ในกรณีทีไมป่ฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่ด้วย

การสง่เสริมการพาณิชย์นาวี 

                             ๑๐.๕    ผู้ เสนอราคา   ซึงองค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที ได้คดัเลือกแล้ว 

ไมไ่ปทําสญัญา     หรือข้อตกลงภายในเวลาทีทางราชการกําหนดระบใุน  ข้อ  ๖       องค์การบริหาร 

สว่นตําบลบางคนทีอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย  (ถ้ามี)    รวมทงัจะพิจารณาให้เป็น 

ผู้ทิงงาน  ตามระเบียบของทางราชการ 

 



-๘- 
 

                               ๑๐.๖    องค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที  สงวนสิทธิทีจะ แก้ไข  เพิมเติมเงือนไขหรือ

ข้อกําหนดในแบบสญัญา ให้เป็นไปตามความเหน็ของอยัการจงัหวดั   หรือสํานกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี)            

                       ๑๑.  ประกาศสอบราคา และเอกสารสอบราคานี   ถือเป็นสว่นหนึงของสญัญาจ้าง 

                       ๑๒.  ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้าง     ผู้ รับจ้างพึงปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ทีกฎหมายและระเบียบ

ได้กําหนดไว้ โดยเคร่งครัด 

 

                                    องค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที 

                                     
                                     (นางสาวเรณ ู   เลก็นิมิตร) 

                                                                          นายกองค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที  

                                       วนัที  ๑๕  เดือน  กนัยายน   พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 


