
 

 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที   

เรือง   สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

หมูที่  ๙  เชือม หมูที่  ๘  ตําบลบางคนที   อําเภอบางคนที  จงัหวดัสมทุรสงคราม 

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

        ด้วย  องค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง 

ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต   หมูที่  ๙   เชือม  หมูที่  ๘    ตําบลบางคนที     อําเภอบางคนที    จงัหวดั

สมทุรสงคราม  ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว  ๒๙๐ .๐๐ เมตร  หนาเฉลีย  ๐.๐๕ เมตร   ตามแบบแปลน อบต.                                    

บางคนที เลขที ๒๔ / ๒๕๕๘  โดยวิธีสอบราคา  กําหนดสง่มอบงาน   ๔๕   วนั  ราคากลางในการจดัจ้างครังนี                   

เป็นเงินทงัสิน  ๕๘๖,๐๐๐.-  บาท  (ห้าแสนแปดหมืนหกพนับาทถ้วน)  

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบตั ิดงันี 

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานทีสอบราคาจ้างดงักลา่ว และมีผลงานก่อสร้างประเภท 

เดียวกนัในวงเงินไมน้่อยกวา่ ๒๙๓,๐๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมืนสามพนับาทถ้วน) ทงันีจะต้องเป็นผลงานการ                      

ก่อสร้างในสญัญาเดยีวเท่านนั 

๒. ไมเ่ป็นผู้ทีถกูระบชืุอไว้ในบญัชีรายชือเป็นผู้ทิงงานของทางราชการ   หรือของหน่วยการบริหาร 

ราชการสว่นท้องถิน  และได้แจ้งเวียนชือแล้ว 

๓. ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ หรือความคุ้มกนั   ซงึอาจปฏิเสธไมย่อมขนึศาลไทย    เว้นแตรั่ฐบาลของ               

ผู้ เสนอราคาได้มีคําสงัให้สละสิทธิ ความคุ้มกนัเชน่วา่นนั 

๔. ไมเ่ป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอืน  ทีเข้าเสนอราคาให้แกอ่งค์การบริหารสว่น 

ตําบลบางคนที ณ วนัทีประกาศสอบราคา หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่าง                            

เป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครังนี 

๕. บคุคลหรือนิตบิคุคลทีจะเข้าเป็นคูส่ญัญา ต้องไมอ่ยู่ในฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับรายจ่าย 

หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่าย ไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระสญัญา 

๖. บคุคลหรือนิตบิคุคลทีจะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัหน่วยงานของรัฐ     ซึงได้ดําเนินการจดัซือจดัจ้าง 

ด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government  Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของ

กรมบญัชีกลาง ทีเวบ็ไซตศ์นูย์ข้อมลูจดัซือจดัจ้างภาครัฐ 
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๗. คูส่ญัญาต้องรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจ่ายเงินแตล่ะครังซึงมีมลูคา่ไมเ่กิน 

สามหมืนบาทคูส่ญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

กําหนดดสูถานทีก่อสร้าง  และรับฟังคําชีแจงรายละเอียดเพิมเติม    ในวนัที   ๒๘  กนัยายน  ๒๕๕๘                    

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. โดยมาพร้อมเพรียงกนั  ณ  สํานกังาน องค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที  ทงันีผู้ที                         

ไมม่าดสูถานทีก่อสร้าง  และรับฟังคําชีแจงรายละเอียดเพิมเติม   ตามวนัและเวลาทีได้กําหนดไว้ หากได้มีการ                         

ชีแจงรายละเอียดเพิมเติมให้ถือเสมือนวา่ได้ยินยอมและรับทราบข้อมลูและคําชีแจงดงักลา่วแล้วเมือมีอปุสรรค      

และปัญหาในเวลาทํางานจะนํามาอ้างให้พ้นความรับผิด   ตอ่องค์การบริหารสว่นตําบลบางคนทีไมไ่ด้ 

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  ศนูย์รวมข้อมลู   

ขา่วสารการซือการจ้างขององค์การบริหารสว่นตําบลระดบัอําเภอ (ทีวา่การอําเภอบางคนที)   

๒.  วนัที  ๑๖ – ๒๘  กนัยายน   ๒๕๕๘  ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.    ณ  กองคลงั                   

องค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที   
 

กําหนดการตรวจสอบคณุสมบตัิ ในวนัที  ๒๙  กนัยายน  ๒๕๕๘  ตงัแตเ่วลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป                   

และกําหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวนัที  ๒๙  กนัยายน   ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ  ศนูย์รวม                    

ข้อมลูขา่วสารการซือการจ้างขององค์การบริหารสว่นตําบลระดบัอําเภอ  (ทีวา่การอําเภอบางคนที)   
 

ผู้สนใจติดตอ่ขอซือเอกสารสอบราคาในราคาชดุละ  ๖๐๐.-  บาท   (หกร้อยบาทถ้วน)   ได้ทีกองคลงั                            

องค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที    ระหวา่งวนัที   ๑๕   –   ๒๘     กนัยายน    ๒๕๕๘      หรือสอบถามทาง                              

โทรศพัท์หมายเลข    ๐๓๔-๗๖๑๒๙๐  ตอ่   ๑๘   ในวนั และเวลาราชการ   ( วนัจนัทร์  –  วนัศกุร์ )  หรือทาง                          

เวบ็ไซต์  www.bangkhontee.go.th    หรือ  www.gprocurement.go.th                     
 

  ประกาศ  ณ  วนัที  ๑๕   เดือน  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                                                             
 

                                          (นางสาวเรณ ู   เลก็นิมิตร) 

            นายกองค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที 

 

 

 



 

 

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที  ๑๑ / ๒๕๕๘ 

การจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   

หมูที่  ๙  เชือม หมูที่  ๘   ตําบลบางคนที   อําเภอบางคนที   จงัหวดัสมทุรสงคราม 

ตามประกาศองค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที  ลงวนัที  ๑๕  กนัยายน  ๒๕๕๘ 

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

     องค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที   ซึงตอ่ไปนีเรียกวา่   “  องค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที  ”                      

มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา    โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต   หมูที่  ๙  เชือม                        

หมูที่ ๘  ตําบลบางคนที   อําเภอบางคนที  จงัหวดัสมทุรสงคราม  ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร                         

หนาเฉลีย  ๐.๐๕  เมตร ตามแบบแปลน อบต.บางคนที เลขที  ๒๔ / ๒๕๕๘  ซึงราคากลางในการจดัจ้างครังนี                               

เป็นเงินทงัสิน   ๕๘๖,๐๐๐.-  บาท  (ห้าแสนแปดหมืนหกพนับาทถ้วน) กําหนดสง่มอบงาน  ๔๕  วนั  โดยมีข้อ  

แนะนําและข้อกําหนด  ดงัตอ่ไปนี 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด 

๑.๒  แบบใบเสนอราคา 

               ๑.๓  แบบสญัญาจ้าง 

               ๑.๔  แบบหนงัสือคําประกนั  (หลกัประกนัสญัญา) 

  ๑.๕  แบบบญัชีเอกสาร 

   (๑)  บญัชีเอกสารสว่นที ๑ 

   (๒)  บญัชีเอกสารสว่นที ๒ 

        ๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

๒.๑  ผู้ เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานทีสอบราคาจ้างดงักลา่ว  

๒.๒  ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ทีถกูระบชืุอไว้ในบญัชีรายชือผู้ทิงงานของทางราชการ   

หรือของหน่วยการบริหารราชการสว่นท้องถิน  และได้แจ้งเวียนชือแล้วหรือไมเ่ป็นผู้ทีได้รับผลของการสงั                                       

ให้นิตบิคุคลหรือบคุคลอืนเป็นผู้ทิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

๒.๓  ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอืน   ณ   วนั 

ประกาศ สอบราคา  หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม 

  ๒.๔  ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ  หรือความคุ้มกนั ซึงอาจปฏิเสธไมย่อมขนึ                            

ศาลไทยเว้นแตรั่ฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสงัให้สละสิทธิ ความคุ้มกนัเช่นวา่นนั 
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  ๒.๕  ผู้ เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดยีวกบังานทีสอบราคาจ้างในวงเงินไมน้่อยกวา่   

๓๑๐,๐๐๐.-  บาท  (สามแสนหนึงหมืนบาทถ้วน)    ทงันีจะต้องเป็นผลงานการก่อสร้างในสญัญาเดยีวกนัเท่านนั                 

และเป็นผลงานทีเป็นคูส่ญัญา   โดยตรงกบัสว่นราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย   วา่ด้วยระเบียบบริหารราชการ 

สว่นท้องถินหน่วยงานอืนซงึมีกฎหมายบญัญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารสว่นท้องถินรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน                    

เอกชนทีองค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที เชือถือ 

๒.๖  บคุคลหรือนิติบคุคลทีจะเข้าเป็นคูส่ญัญา ต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับ 

รายจ่ายหรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระสญัญา 

๒.๗  บคุคลหรือนิติบคุคลทีจะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัหน่วยงานของรัฐ    ซึงได้ดําเนินการจดัซือ 

จดัจ้างด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government  Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์              

ของกรมบญัชีกลาง ทีเวบ็ไซต์ศนูย์ข้อมลูจดัซือจดัจ้างภาครัฐ 

๒.๘ คูส่ญัญาต้องรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจ่ายเงินแตล่ะครังซึงมีมลูคา่ 

ไมเ่กินสามหมืนบาทคูส่ญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

          ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 

                        ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐาน ยืนมาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอกซอง 

ใบเสนอราคาเป็น ๒ สว่นคือ 

๓.๑  สว่นที ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดงัตอ่ไปนี 

      (๑)  ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นนิตบิคุคล 

   (ก)  ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจํากดั ให้ยืนสําเนาหนงัสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิตบิคุคล  บญัชีรายชือหุ้นสว่นผู้จดัการ  ผู้มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี)  พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

   (ข)  บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั  ให้ยืนสําเนาหนงัสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิตบิคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชือกรรมการผู้จดัการ  ผู้มีอํานาจควบคมุ และบญัชีผู้ ถือหุ้น                            

รายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถกู 

      (๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลทีมิใช่นิตบิคุคล ให้ยืน 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้นนั  สําเนาข้อตกลงทีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) สําเนาบตัรประจําตวั                      

ประชาชนของผู้เป็นหุ้นสว่น พร้อมทงัรับรองสําเนาถกูต้อง 

        (๓)  ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า  ให้ยืน 

สําเนาสญัญาของการเข้าร่วมค้า  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ ร่วมค้า และในกรณีทีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด                

เป็นบคุคลธรรมดาทีมิใช่สญัชาติไทย กใ็ห้ยืนสําเนาหนงัสือเดินทาง หรือผู้ ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบคุคลให้ยืน                      

เอกสารตามทีระบไุว้ใน (๑) 

        (๔)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิม (ถ้ามี) พร้อมทงัรับรองสําเนาถกูต้อง 

        (๕)  บญัชีเอกสารสว่นที ๑ ทงัหมดทีได้ยืนพร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบ 



-๓- 

ในข้อ ๑.๕  (๑)   

๓.๒  สว่นที 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดงัตอ่ไปนี 

        (๑)   หนงัสือมอบอํานาจ ซึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีทีผู้ เสนอ 

ราคามอบอํานาจให้บคุคลอืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  โดยจะต้องระบอํุานาจทีมอบให้ชดัเจน 

         (๒)  สําเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทงัรับรองสําเนาถกูต้อง  

         (๓)  บญัชีรายการก่อสร้าง  (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)  ซึงจะต้องแสดงรายการ วสัด ุ                   

อปุกรณ์  คา่แรงงาน  ภาษีประเภทตา่ง ๆ  รวมทงักําไรไว้ด้วย 

         (๔)  สําเนาใบเสร็จรับเงินคา่ซือรายละเอียดแบบรูปรายการ 

         (๕)  บญัชีรายการเอกสารสว่นที ๒ ทงัหมดทีได้ยืนพร้อมกบัซองใบเสนอราคา  

ตามแบบในข้อ ๑.๕ (๒)  

                 ๔.  การเสนอราคา 

  ๔.๑  ผู้ เสนอราคาต้องยืนเสนอราคาตามแบบทีกําหนดไว้   ในเอกสารสอบราคานีโดย                                

ไมมี่เงือนไขใด ๆ ทงัสิน  และจะต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน ลงลายมือชือของผู้เสนอราคาให้ชดัเจน                     

จํานวนเงินทีเสนอจะต้องระบตุรงกนัทงัตวัเลข  และตวัอกัษร    โดยไมมี่การขดูลบหรือแก้ไข  หากมีการขดูลบ                    

ตก เติม  แก้ไข  เปลียนแปลงจะต้องลงลายมือชือผู้เสนอราคา  พร้อมประทบัตรา  (ถ้ามี)  กํากบัไว้ด้วยทกุแห่ง 

  ๔.๒ ผู้ เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวสัด ุและราคาในบญัชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน   

ในการเสนอราคาจะต้องเสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม  และหรือราคา                                 

ตอ่หน่วย   และหรือตอ่รายการ   ตามเงือนไขทีระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกูต้อง  ทงันีราคารวมทีเสนอจะต้อง       

ตรงกนั              ทงัตวัเลข  และตวัหนงัสือ   ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสือไมต่รงกนั  ให้ถือตวัหนงัสือเป็นสําคญั โดย                  

คิดราคารวมทงัสินซึงรวมคา่ภาษีมลูคา่เพิม  ภาษีอากรอืน   และคา่ใช้จ่ายทงัปวงไว้แล้ว   

      ราคาทีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่ ๑๒๐ วนันบัแตว่นัเปิดซองสอบราคา                       

โดยภายในกําหนดยืนราคา  ผู้ เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาทีตนได้เสนอไว้    และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๓  ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไมเ่กิน ๔๕ วนั   

นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญาจ้าง  

      ๔.๔ ก่อนยืนซองสอบราคา ผู้ เสนอราคาควรตรวจดรู่างแบบรูป และรายละเอียด  ฯลฯ                        

ให้ถีถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทงัหมดเสียก่อนทีจะตกลงยืนซองสอบราคาตามเงือนไขในเอกสารสอบราคา 

            ๔.๕  ผู้ เสนอราคาจะต้องยืนซองใบเสนอราคา ทีปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึง                                 

“ ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบไุว้ทีหน้าซองวา่ " ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที                     

๑๑ / ๒๕๕๘ "  โดยยืนตอ่เจ้าหน้าที รับซองสอบราคา ตงัแตว่นัที ๑๕ – ๒๘  กนัยายน  ๒๕๕๘ ตงัแตเ่วลา ๐๘.๓๐  

น. –  ๑๖.๓๐  (ในวนัและเวลาราชการ)  ดงันี 
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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   กองคลงัองคก์ารบริหารสว่นตําบลบางคนที   

                        เมือพ้นกําหนดเวลายืนซองสอบราคาแล้วจะไมรั่บซองสอบราคาโดยเดด็ขาดโดยถือนาฬิ กาของ

สถานทีรับซองสอบราคาเป็นเกณฑ์ 

                         คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคณุสมบตัิผู้ เสนอราคาแตล่ะรายวา่                         

เป็นผู้เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอืน   ณ  วนัประกาศสอบราคาหรือไม ่และประกาศ                         

รายชือผู้เสนอราคาทีมี สิทธ์ได้รับคดัเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

  หากปรากฏตอ่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะทีมีการเปิดซองใบเสนราคาวา่                   

มีผู้ เสนอราคากระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรมและคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา                      

เชือวา่การกระทําอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะตดัรายชือ               

ผู้ เสนอราคารายนนัออกจากเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชือผู้เสนอราคาทีมีสิทธิ ได้รับการคดัเลือกและองคก์าร

บริหารสว่นตําบลบางคนทีจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดงักลา่วเป็นผู้ทิงงาน เว้นแตค่ณะกรรมการ ฯ จะวินิจฉยั              

ได้วา่ผู้ เสนอราคารายนนัเป็นผู้ทีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ ริเริม               

ให้มีการกระทําดงักลา่ว 

  ผู้ เสนอราคาทีถกูตดัรายชือออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตเุป็นผู้เสนอราคาทีมีผลประโยชน์

ร่วมกนักบัผู้เนอราคารายอืน ณ วนัประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาทีกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการ

แขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม อาจอทุธรณ์คําสงัดงักลา่วตอ่ผู้วา่ราชการจงัหวดัภายใน ๓ วนั นบัแตว่นัทีได้รับแจ้ง                 

จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉยัอทุธรณ์ของผู้วา่ราชการจงัหวดัให้ถือเป็นทีสดุ 

  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาทีมีสิทธิได้รับการคดัเลือก 

ดงักลา่วข้างต้น ณ ศนูย์รวมข้อมลูขา่วสารการซือการจ้างขององค์การบริหารสว่นตําบลระดบัอําเภอ  (ทีวา่การอําเภอ

บางคนที)  ในวนัที  ๒๙  กนัยายน   ๒๕๕๘  ตงัแตเ่วลา  ๑๑.๐๐ น.  เป็นต้นไป 

  การยืนอทุธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไมเ่ป็นเหตใุห้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา                

เว้นแตผู่้วา่ราชการจงัหวดั พิจารณาเห็นวา่ การขยายระยะเวลาดงักลา่วจะเป็นประโยชน์แกท่างราชการอย่างยิง                 

และในกรณีที ผู้วา่ราชการจงัหวดั พิจารณาเห็นด้วยกบัคําคดัค้านของผู้อทุธรณ์  และเห็นวา่การยกเลิกการเปิดซอง  

ใบเสนอราคาทีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แกท่างราชการอยา่งยิง  ให้ผู้วา่ราชการจงัหวดั มีอํานาจยกเลิก

การเปิดซองใบเสนอราคาดงักลา่วได้ 

              ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 

 ๕.๑  ในการสอบราคาครังนี   องค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที จะพิจารณาตดัสินด้วยราคา

รวม 
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 ๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใด   มีคณุสมบตัิไมถ่กูต้องตาม   ข้อ ๒  หรือยืนหลกัฐานการเสนอ

ราคาไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบถ้วนตาม   ข้อ  ๓  หรือยืนซองสอบราคาไมถ่กูต้องตาม  ข้อ  ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิด

ซองสอบราคาจะไมรั่บพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนนั   เว้นแตเ่ป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเลก็น้อย    

หรือทีผิดแผกไปจากเงือนไขของเอกสารสอบราคา  ในสว่นทีมิใช่สาระสําคญั ทงันีเฉพาะในกรณีทีพิจารณาเหน็วา่                

จะเป็นประโยชน์ตอ่องคก์ารบริหารสว่นตําบลบางคนทีเท่านนั 

 ๕.๓  องค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที สงวนสิทธิไมพิ่จารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไมมี่

การผอ่นผนัในกรณี    ดงัตอ่ไปนี 

         (๑) ไมป่รากฏชือผู้เสนอราคารายนนั ในบญัชีผู้ รับเอกสารสอบราคา หรือในหลกัฐานการ 

รับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที 

      (๒) ไมก่รอกชือนิติบคุคล  หรือบคุคลธรรมดา  หรือลงลายมือชือผู้เสนอราคา อย่างหนึง

อย่างใด   หรือทงัหมดในใบเสนอราคา 

      (๓)  เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารสอบราคา  ทีเป็น

สาระสําคญัหรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ เสนอราคารายอืน 

      (๔)  ราคาทีเสนอมีการขดูลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลียนแปลง    โดยผู้เสนอราคา 

มิได้ลงลายมือชือพร้อมประทบัตรา  (ถ้ามี)   กํากบัไว้ 

                             ๕.๔   ในการตดัสินการสอบราคา  หรือในการทําสญัญา   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา                

หรือองค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที มีสิทธิให้ผู้ เสนอราคาชีแจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเทจ็จริงอืนใด                    

ทีเกียวข้องกบัผู้ เสนอราคาได้ องค์การบริหารสว่นตําบลบางคนทีมีสิทธิทีจะไมรั่บราคา  หรือไมทํ่าสญัญาหาก

หลกัฐานดงักลา่วไมมี่ความเหมาะสม หรือไมถ่กูต้อง 

 ๕.๕  องค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที  ทรงไว้ซึงสิทธิทีจะไมรั่บราคาตําสดุ หรือราคาหนงึ              

ราคาใด  หรือราคาทีเสนอทงัหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนงึ

รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไมพิ่จารณาจดัจ้างเลยก็ได้  สดุแตจ่ะพิจารณา ทงันีเพือประโยชน์

ของทางราชการเป็นสําคญัและให้ถือวา่การตดัสินขององค์การบริหารสว่นตําบลบางคนทีเป็นเดด็ขาดผู้เสนอราคา             

จะเรียกร้องคา่เสียหายใด  ๆ  มิได้    รวมทงัองค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา  

และลงโทษผู้เสนอราคา เป็นผู้ทิงงาน ไมว่า่จะเป็น ผู้ เสนอราคาทีได้รับการคดัเลือกหรือไมก่็ตามหากมีเหตทีุเชือได้             

วา่การเสนอราคากระทําไปโดยไมส่จุริต เช่น การเสนอเอกสารเป็นเทจ็ หรือใช้บคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลอืนมา

เสนอราคาแทน เป็นต้น 

  ในกรณีทีผู้เสนอราคาตําสดุ เสนอราคาตําจนคาดหมายได้วา่ไมอ่าจดําเนินงานตามสญัญา             

ได้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือองค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที  จะให้ผู้เสนอราคานนัชีแจง และแสดง

หลกัฐานทีทําให้เชือได้วา่ผู้ เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบรูณ์  หากคําชีแจงไมเ่ป็นที 

รับฟังได้องค์การบริหารสว่นตําบลบางคนทีมีสิทธิทีจะไมรั่บราคาของผู้เสนอราคารายนนั 



-๖- 

 ๕.๖  ในกรณีทีปรากฏข้อเทจ็จริงภายหลกัจากการเปิดซอง สอบราคา วา่ผู้ เสนอราคาทีมีสิทธิ

ได้รับการคดัเลือกตามทีได้ประกาศรายชือไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคา 

รายอืน ณ วนัประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาทีกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม  

องค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที  มีอํานาจทีจะตดัรายชือผู้เสนอราคาทีมีสิทธิได้รับการคดัเลือกดงักลา่วออกจาก

ประกาศรายชือตามข้อ ๔.๕ และองค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนนัเป็น                        

ผู้ ทิงงาน 

   ในกรณีนีหากวา่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั  พิจารณาเห็นวา่ การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที            

ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง  ผู้วา่ราชการจงัหวดั   มีอํานาจยกเลิกการเปิดซอง                                  

ใบเสนอราคาดงักลา่วได้ 
 

                    ๖. การทาํสัญญาจ้าง 

 ผู้ชนะการสอบราคา จะต้องทําสญัญาจ้าง ตามแบบสญัญาดงัระบใุน   ข้อ   ๑.๓  กบัองค์การ

บริหารสว่นตําบลบางคนที ภายใน  ๓  วนั นบัถดัจากวนัทีได้รับแจ้ง หากผู้เสนอราคาไมม่าทําสญัญา  ผู้ เสนอราคา

จะต้องรับผิดชอบในคา่เสียหายทีเพิมขนึ หากต้องจ้างผู้ รับจ้างรายใหม ่ และจะต้องวางหลกัประกนัสญัญา เป็น

จํานวนเงินเท่ากบัร้อยละ  ๕  ของราคาคา่จ้างทีสอบราคาได้  ให้กบัองค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที  ยึดถือไว้

ในขณะทําสญัญา  โดยใช้หลกัประกนัอย่างหนึงอย่างใดดงัตอ่ไปนี 

    ๖.๑   เงินสด  

    ๖.๒   เช็คทีธนาคารสงัจ่ายให้แก่องค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที   โดยเป็นเช็คลงวนัที                        

ทีทําสญัญาหรือก่อนหน้านนัไมเ่กิน   ๓   วนัทําการของทางราชการ 

                                ๖.๓   หนงัสือคําประกนัของธนาคารภายในประเทศ    ตามแบบหนงัสือคําประกนัดงัระบใุน   

ข้อ  ๑.๔ 

    ๖.๔  พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

    ๖.๕  หนงัสือคําประกนัของบรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทนุ  

หรือ บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ทีได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทนุเพือการพาณิชย์     และประกอบธรุกิจคํา

ประกนั          ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย    ตามรายชือบริษัทเงินทนุทีธนาคารแห่งประเทศไทย                      

ซึงได้แจ้งเวียนให้สว่นราชการตา่ง   ๆ    ทราบแล้วโดยอนโุลมให้ใช้ตามแบบหนงัสือคําประกนั  ดงัระบใุนข้อ ๑.๔  

   หลกัประกนันีจะคืนให้โดยไมค่ดิดอกเบีย ภายใน  ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัทีผู้ชนะการสอบราคา  

(ผู้ รับจ้าง) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาจ้างแล้ว 
 

 

 

 

 

 

 



-๗- 

                      ๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ   

     องค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที    จะจ่ายเงินเป็นคา่จ้างเหมา โดยแบ่งออกเป็น 

๑  งวด    ดงันี 

                                งวดที ๑  (งวดเดยีว )  เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๐๐ ของคา่จ้าง เมือผู้ รับจ้าง                   

ได้ปฏิบตัิงานทงัหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสญัญา  รวมทงัทําสถานทีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  

                                 งวดที  ๒  เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ..................-......... ของคา่จ้าง เมือผู้ รับจ้าง                   

ได้ปฏิบตัิงาน........................-...................ให้แล้วเสร็จภายใน .......- .......วนั  

                                 งวดที  ๓  เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ..................-......... ของคา่จ้าง เมือผู้ รับจ้าง                   

ได้ปฏิบตัิงาน........................-...................ให้แล้วเสร็จภายใน .......- .......วนั  
 

    ๘.  อัตราค่าปรับ                                                                                         

     คา่ปรับตามแบบสญัญาจ้าง จะกําหนดในอตัราร้อยละ  ๐.๑๐  ของคา่จ้างตาม 

สญัญาตอ่วนั                       

                      ๙.   การรับประกันความชาํรุดบกพร่อง 

                                  ผู้ชนะการสอบราคาซึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนงัสือ   หรือทําสญัญาจ้างตามระบใุนข้อ  ๑.๓ 

แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความชํารุดบกพร่องของงานจ้างทีเกิดขนึ ภายในระยะเวลาไมน้่อยกวา่  ๑  ปี   นบัถดั

จากวนัทีองค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที  ได้รับมอบงาน  โดยผู้ รับจ้างต้องรีบจดัการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี

ดงัเดิม    ภายใน  ๗  วนั   นบัถดัจากวนัทีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง   
 

                       ๑๐.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน ๆ 

          ๑๐.๑   เงินคา่จ้างสําหรับงานจ้างครังนี   ได้มาจาก  เงินอดุหนนุทวัไป  ตามบญัชีโอนเพิม

งบประมาณรายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ครังที ๑๐  เมือวนัที  ๒๖  มิถนุายน  ๒๕๕๘  

          การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ตอ่เมือองค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที ได้รับอนมุตัิ

งบประมาณ แล้วเท่านนั  

         ๑๐.๒   เมือองค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที   ได้คดัเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ รับ

จ้างตามประกาศสอบราคาจ้างแล้ว   ถ้าผู้ รับจ้างจะต้องสงัหรือนําสิงของมาเพืองานจ้างดงักลา่วเข้ามาจาก

ตา่งประเทศ  และของนนัต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทีมีเรือไทยเดนิอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้                 

ตามทีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผู้เสนอราคาซึงเป็นผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัติามกฎหมาย               

วา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชย์นาวี  ดงันี 

          (๑)   แจ้งการสงัหรือนําสิงของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศตอ่สํานกังาน

คณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชย์นาวี     ภายใน   ๗  วนั    นบัถดัจากวนัทีผู้ รับจ้างสงัหรือซือของจาก 

ตา่งประเทศเว้นแตเ่ป็นของทีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออืน ๆ ได้ 



-๘- 

   (๒)   จดัการให้สิงของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย  หรือเรือทีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทย

จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย  เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากสํานกัคณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชย์นาวี  ให้

บรรทกุสิงของนนั  โดยเรืออืนทีมิใช่เรือไทยซึงจะต้องได้รับอนญุาตเช่นนนัก่อนบรรทกุของลงเรืออืน  หรือเป็นของ

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม  ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออืน 

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

การสง่เสริมการพาณิชย์นาวี 

                                ๑๐.๓    ผู้ เสนอราคา   ซึงองค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที ได้คดัเลือกแล้วไมไ่ปทําสญัญา  

หรือข้อตกลงภายในเวลาทีทางราชการกําหนดระบใุน  ข้อ ๖  องค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที  อาจพิจารณา

เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย  (ถ้ามี) รวมทงัจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิงงาน ตามระเบียบของทางราชการ 

                                ๑๐.๔   ผู้ชนะการสอบราคาได้จะต้องทําแผน่ป้ายบอกชืองาน พร้อมกําหนดรายละเอียดตา่ง ๆ  

ทงัระยะเวลาเริม  และ สินสดุการดําเนินงานติดตงัไว้บริเวณหน้างาน ตามแบบทีองค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที

กําหนด 

      ๑๐.๕  องค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที  สงวนสิทธิทีจะ แก้ไข  เพิมเติมเงือนไขหรือ

ข้อกําหนดในแบบสญัญา ให้เป็นไปตามความเหน็ของอยัการจงัหวดั   หรือสํานกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี)            

                  ๑๑.  มาตราฐานฝีมือช่าง 

     เมือองคก์ารบริหารสว่นตําบลบางคนที ได้คดัเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ รับจ้างและได้                

ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนีแล้ว ผู้ เสนอราคาจะต้องตกลงวา่ในการปฏิบตัิงานก่อสร้างดงักลา่ว ผู้ เสนอราคา

จะต้องมี  และใช้ผู้ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงาน และสวสัดิการสงัคม หรือผู้มีวฒิุบตัร

ระดบั  ปวช. , ปวส.  และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศกึษา  ที ก.พ.  รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอตัรา                    

ไมต่ํากวา่ร้อยละ   -     ของแตล่ะสาขาช่าง   แตจ่ะต้องมีชา่งจํานวนอย่างน้อย  ๑  คน  ในแตล่ะสาขาช่าง ดงัตอ่                    

ไปนี     

    ๑๑.๑     ช่างก่อสร้าง 

                   ๑๒.  การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและระเบียบ 

     ในระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ รับจ้างพึงปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ทีกฎหมายและระเบียบได้                      

กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 องค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที 

                                           

                             (นางสาวเรณ ู   เลก็นิมิตร) 

                                                                นายกองค์การบริหารสว่นตําบลบางคนที 

                               วนัที  ๑๕  เดือน กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 


