
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารสว่นต าบลบางคนที    
เร่ือง   สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  
หมูท่ี่  ๘  เช่ือม หมูท่ี่  ๒  ต าบลบางคนที   อ าเภอบางคนที  จงัหวดัสมทุรสงคราม 

******************************************* 
     ด้วย     องค์การบริหารสว่นต าบลบางคนที    มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา   โครงการก่อสร้าง 

ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต   หมูท่ี่   ๘   เช่ือม    หมูท่ี่   ๒   ต าบลบางคนที     อ าเภอบางคนที    จงัหวดั
สมทุรสงคราม  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐   เมตร  ยาว  ๕๙๐ .๐๐ เมตร  หนาเฉล่ีย  ๐.๐๕   เมตร   คดิพืน้ท่ีลาดยาง  ฯ                   
ไมน้่อยกวา่ ๒,๓๖๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน อบต.บางคนที เลขท่ี ๙ / ๒๕๕๙ พร้อมป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ ฯ                      
โดยวิธีสอบราคา ระยะเวลาด าเนินการ ๔๕ วนั ราคากลางในการจดัจ้างครัง้นี ้เป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๐๕๐,๐๐๐.-บาท 
(หนึง่ล้านห้าหม่ืนบาทถ้วน)  

ผู้ มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
๑. ผู้ เสนอราคาต้องเป็นผู้ มีอาชีพรับจ้างงานท่ีสอบราคาจ้างดงักลา่ว  และมีผลงานก่อสร้างประเภท 

เดียวกนัในวงเงินไมน้่อยกวา่ ๕๒๕,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสองหม่ืนห้าพนับาทถ้วน) ทัง้นีจ้ะต้องเป็นผลงานการ                      
ก่อสร้างในสญัญาเดียวเทา่นัน้ 

๒. ไมเ่ป็นผู้ ท่ีถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือเป็นผู้ทิง้งานของทางราชการ   หรือของหนว่ยการบริหาร 
ราชการสว่นท้องถ่ิน  และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 

๓. ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั   ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย    เว้นแตรั่ฐบาลของ               
ผู้ เสนอราคาได้มีค าสัง่ให้สละสิทธ์ิความคุ้มกนัเชน่วา่นัน้ 

๔. ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอ่ืน   ท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารสว่น  
ต าบลบางคนที ณ วนัท่ีประกาศสอบราคา หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่ง                             
เป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครัง้นี  ้

๕. บคุคลหรือนิตบิคุคลท่ีจะเข้าเป็นคูส่ญัญา ต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับรายจา่ย  
หรือแสดงบญัชีรายรับรายจา่ย ไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระสญัญา  

๖. บคุคลหรือนิตบิคุคลท่ีจะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัหนว่ยงานของรัฐ     ซึง่ได้ด าเนินการจดัซือ้จดัจ้าง  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบญัชีกลาง ท่ีเว็บไซต์ศนูย์ข้อมลูจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ  
 

 



 
- ๒ - 
 

๗. คูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจา่ยเงินแตล่ะครัง้ซึง่มีมลูคา่ไมเ่กิน  
สามหม่ืนบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ 
 

ก าหนดดสูถานท่ีก่อสร้าง  และรับฟังค าชีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเตมิ    ในวนัท่ี  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๙                    
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. โดยมาพร้อมกนั  ณ  ส านกังาน องค์การบริหารสว่นต าบลบางคนที  ทัง้นีผู้้ ท่ีไมม่าดู
สถานท่ีก่อสร้าง    และรับฟังค าชีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเตมิ   ตามวนัและเวลาท่ีได้ก าหนดไว้ หากได้มีการชีแ้จง
รายละเอียดเพิ่มเตมิให้ถือเสมือนวา่ได้ยินยอมและรับทราบข้อมลูและค าชีแ้จงดงักลา่วแล้ว เม่ือมีอปุสรรคและ                  
ปัญหาในเวลาท างานจะน ามาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบตอ่องค์การบริหารสว่นต าบลบางคนที  ไมไ่ด้ 

 

ก าหนดย่ืนซองสอบราคาตอ่เจ้าหน้าท่ีรับซองสอบราคา ในวนัท่ี ๑ - ๑๔ กรกฎาคม   ๒๕๕๙  ตัง้แตเ่วลา  
๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา ๑๖.๓๐  น. (ในวนัและเวลาราชการ)  ดงันี ้

๑.  วนัท่ี ๑  กรกฎาคม   ๒๕๕๙  ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา ๑๖.๓๐ ณ  ศนูย์รวมข้อมลูขา่วสาร              
การซือ้การจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบลระดบัอ าเภอ   (ท่ีวา่การอ าเภอบางคนที)   

๒.  วนัท่ี  ๔ – ๑๔  กรกฎาคม   ๒๕๕๙   ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.    ณ  กองคลงั                   
องค์การบริหารสว่นต าบลบางคนที   

 

ก าหนดการตรวจสอบคณุสมบตั ิในวนัท่ี  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๙   ตัง้แตเ่วลา  ๐๙.๐๐  น.   เป็นต้นไป                   
และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวนัท่ี  ๑๕   กรกฎาคม   ๒๕๕๙  เวลา  ๑๑.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ  ศนูย์รวม                    
ข้อมลูขา่วสารการซือ้การจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบลระดบัอ าเภอ   (ท่ีวา่การอ าเภอบางคนที)   
 

ผู้สนใจตดิตอ่ขอซือ้เอกสารสอบราคา   ในราคาชดุละ  ๑,๐๐๐.-  บาท  (หนึง่พนับาทถ้วน)   ได้ท่ีกองคลงั                            
องค์การบริหารสว่นต าบลบางคนที ระหวา่งวนัท่ี ๑ – ๑๔  กรกฎาคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข   
๐๓๔-๗๖๑๒๙๐  ตอ่   ๑๘   ในวนั และเวลาราชการ   ( วนัจนัทร์  –   วนัศกุร์ )  หรือทางเว็บไซต์  
www.bangkhontee.go.th    หรือ  www.gprocurement.go.th                     
 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                                                             

                                                              
 

                                         (นางสาวเรณ ู   เล็กนิมิตร) 
           นายกองค์การบริหารสว่นต าบลบางคนที  
 

http://www.gprocurement.go.th/


เอกสารสอบราคาจ้าง เลขท่ี  ๒ / ๒๕๕๙ 
การจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต   

หมูท่ี่  ๘  เช่ือม หมูท่ี่  ๒  ต าบลบางคนที   อ าเภอบางคนที   จงัหวดัสมทุรสงคราม 
ตามประกาศองค์การบริหารสว่นต าบลบางคนที  ลงวนัท่ี  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

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

     องค์การบริหารสว่นต าบลบางคนที    ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่    “  องค์การบริหารสว่นต าบลบางคนที  ”                      
มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา   โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต   หมูท่ี่  ๘  เช่ือม                         
หมูท่ี่  ๒  ต าบลบางคนที  อ าเภอบางคนที  จงัหวดัสมทุรสงคราม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๐.๐๐ เมตร                 
หนาเฉล่ีย ๐.๐๕  เมตร  คดิพืน้ท่ีลาดยาง ฯ  ไมน้่อยกวา่ ๒,๓๖๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน อบต.บางคนที เลขท่ี                            
๙/๒๕๕๙  พร้อมป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ  ฯ  ระยะเวลาด าเนินการ  ๔๕  วนั  ซึง่ราคากลางในการจดัจ้าง                           
ครัง้นีเ้ป็นเงินทัง้สิน้ ๑,๐๕๐,๐๐๐.-  บาท (หนึง่ล้านห้าหม่ืนบาทถ้วน)  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดงัตอ่                      
ไปนี ้

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด 
๑.๒  แบบใบเสนอราคา 

               ๑.๓  แบบสญัญาจ้าง 
               ๑.๔  แบบหนงัสือค า้ประกนั  (หลกัประกนัสญัญา) 
  ๑.๕  แบบบญัชีเอกสาร 
   ( ๑)  บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ 
   ( ๒)  บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ 
        ๒.  คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา 

๒.๑  ผู้ เสนอราคาต้องเป็นผู้ มีอาชีพรับจ้างท างานท่ีสอบราคาจ้างดงักลา่ว  
๒.๒  ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ ท่ีถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานของทางราชการ   

หรือของหนว่ยการบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน  และได้แจ้งเวียนช่ือแล้วหรือไมเ่ป็นผู้ ท่ีได้รับผลของการสัง่                                       
ให้นิตบิคุคลหรือบคุคลอ่ืนเป็นผู้ทิง้งานตามระเบียบของทางราชการ  

๒.๓  ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอ่ืน   ณ   วนั 
ประกาศ สอบราคา  หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  
  ๒.๔  ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิ หรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้                            
ศาลไทยเว้นแตรั่ฐบาลของผู้ เสนอราคาได้มีค าสัง่ให้สละสิทธ์ิความคุ้มกนัเชน่วา่นัน้  
 
 



-๒- 
  ๒.๕  ผู้ เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกบังานท่ีสอบราคาจ้างในวงเงินไมน้่อยกวา่   
๕๒๕,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสองหม่ืนห้าพนับาทถ้วน) ทัง้นีจ้ะต้องเป็นผลงานการก่อสร้างในสญัญาเดียวกนัเทา่นัน้                 
และเป็นผลงานท่ีเป็นคูส่ญัญา   โดยตรงกบัสว่นราชการ หนว่ยงานตามกฎหมาย   วา่ด้วยระเบียบบริหารราชการ 
สว่นท้องถ่ินหนว่ยงานอ่ืนซึง่มีกฎหมายบญัญตัใิห้มีฐานะเป็นราชการบริหารสว่นท้องถ่ินรัฐวิสาหกิจหรือหนว่ยงาน                    
เอกชนท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลบางคนที เช่ือถือ  

๒.๖  บคุคลหรือนิตบิคุคลท่ีจะเข้าเป็นคูส่ญัญา ต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับ  
รายจา่ยหรือแสดงบญัชีรายรับรายจา่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระสญัญา  

๒.๗  บคุคลหรือนิตบิคุคลท่ีจะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัหนว่ยงานของรัฐ    ซึง่ได้ด าเนินการจดัซือ้  
จดัจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์              
ของกรมบญัชีกลาง ท่ีเว็บไซต์ศนูย์ข้อมลูจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ  

๒.๘ คูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจา่ยเงินแตล่ะครัง้ซึง่มีมลูคา่  
ไมเ่กินสามหม่ืนบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ 
          ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
                        ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐาน ย่ืนมาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอกซอง  
ใบเสนอราคาเป็น ๒ สว่นคือ 

๓.๑  สว่นท่ี ๑  อยา่งน้อยต้องมีเอกสารดงัตอ่ไปนี  ้
      (๑)  ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นนิตบิคุคล 
   (ก)  ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจ ากดั ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือรับรองการ  

จดทะเบียนนิตบิคุคล  บญัชีรายช่ือหุ้นสว่นผู้จดัการ  ผู้ มีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี)  พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  
   (ข)  บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดั  ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือรับรองการ  

จดทะเบียนนิตบิคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผู้จดัการ  ผู้ มีอ านาจควบคมุ และบญัชีผู้ ถือหุ้น                             
รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถกู 

      (๒)  ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลท่ีมิใชน่ิตบิคุคล ให้ย่ืน  
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้นัน้  ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) ส าเนาบตัรประจ าตวั                       
ประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง  

        (๓)  ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นผู้ เสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า  ให้ย่ืน  
ส าเนาสญัญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้ เข้าร่วมค้าฝ่ายใด                 
เป็นบคุคลธรรมดาท่ีมิใชส่ญัชาตไิทย ก็ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือเดนิทาง หรือผู้ ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิตบิคุคลให้ย่ืน                       
เอกสารตามท่ีระบไุว้ใน (๑) 

        (๔)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง  
        (๕)  บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบ  



-๓- 
ในข้อ ๑.๕  (๑)   

๓.๒  สว่นท่ี 2  อยา่งน้อยต้องมีเอกสารดงัตอ่ไปนี  ้
        (๑)   หนงัสือมอบอ านาจ ซึง่ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีท่ีผู้ เสนอ 

ราคามอบอ านาจให้บคุคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  โดยจะต้องระบอุ านาจท่ีมอบให้ชดัเจน  
         (๒)  ส าเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง  
         (๓)  บญัชีรายการก่อสร้าง  (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)  ซึง่จะต้องแสดงรายการ  วสัด ุ                   
อปุกรณ์  คา่แรงงาน  ภาษีประเภทตา่ง ๆ  รวมทัง้ก าไรไว้ด้วย  
         (๔)  ส าเนาใบเสร็จรับเงินคา่ซือ้รายละเอียดแบบรูปรายการ  
       (๕) หนงัสือรับรองของวิศวกรของผู้ เสนอราคา ซึง่เป็นผู้ควบคมุงานก่อสร้างนัน้ พร้อม
ส าเนาในอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกร ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพวิศวกรรม พงศ. ๒๕๐๔  
         (๖)  บญัชีรายการเอกสารสว่นท่ี ๒ ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบัซองใบเสนอราคา  
ตามแบบในข้อ ๑.๕ (๒)  
                 ๔.  การเสนอราคา 
  ๔.๑  ผู้ เสนอราคาต้องย่ืนเสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไว้    ในเอกสารสอบราคานีโ้ดย                                
ไมมี่เง่ือนไขใด ๆ ทัง้สิน้  และจะต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้ เสนอราคาให้ชดัเจน                     
จ านวนเงินท่ีเสนอจะต้องระบตุรงกนัทัง้ตวัเลข  และตวัอกัษร    โดยไมมี่การขดูลบหรือแก้ไข  หากมีการขดูลบ                    
ตก เตมิ  แก้ไข  เปล่ียนแปลงจะต้องลงลายมือช่ือผู้ เสนอราคา  พร้อมประทบัตรา  (ถ้ามี)  ก ากบัไว้ด้วยทกุแหง่ 
  ๔.๒ ผู้ เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวสัด ุและราคาในบญัชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน   
ในการเสนอราคาจะต้องเสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม  และหรือราคา                                  
ตอ่หนว่ย   และหรือตอ่รายการ   ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกูต้อง   ทัง้นีร้าคารวมท่ีเสนอจะต้อง       
ตรงกนัทัง้ตวัเลข  และตวัหนงัสือ   ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสือไมต่รงกนั  ให้ถือตวัหนงัสือเป็นส าคญั โดยคดิราคา                    
รวมทัง้สิน้ซึง่รวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม  ภาษีอากรอ่ืน   และคา่ใช้จา่ยทัง้ปวงไว้แล้ว   
      ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่ ๙๐วันนบัแตว่นัเปิดซองสอบราคา                       
โดยภายในก าหนดยืนราคา  ผู้ เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้     และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๓  ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไมเ่กิน  ๔๕ วัน   
นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญาจ้าง  
      ๔.๔ ก่อนย่ืนซองสอบราคา ผู้ เสนอราคาควรตรวจดรู่างแบบรูป และรายละเอียด  ฯลฯ                        
ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทัง้หมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา  
 
 
 



-๔- 
            ๔.๕  ผู้ เสนอราคาจะต้องย่ืนซองใบเสนอราคา ท่ีปิดผนกึซองเรียบร้อย  จา่หน้าซองถึง                                  
“ ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบไุว้ท่ีหน้าซองวา่ " ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี                      
๒ / ๒๕๕๙ " โดยย่ืนตอ่เจ้าหน้าท่ี รับซองสอบราคาตัง้แต่วนัท่ี ๑ – ๑๔  กรกฎาคม ๒๕๕๙  ตัง้แตเ่วลา ๐๘.๓๐                       
น. –  ๑๖.๓๐ น.  (ในวนัและเวลาราชการ)  ดงันี  ้

๑)  วนัท่ี ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐น.   
ณ  ศนูย์รวมข้อมลูขา่วสารการซือ้การจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบลระดบัอ าเภอ (ท่ีวา่การอ าเภอบางคนที)   

๒)  วนัท่ี  ๑  – ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ระหวา่งเวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  
๑๖.๓๐น.   ณ   กองคลงัองค์การบริหารสว่นต าบลบางคนที   
                        เม่ือพ้นก าหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแล้วจะไมรั่บซองสอบราคาโดยเดด็ขาดโดยถือนาฬิกาของ
สถานท่ีรับซองสอบราคาเป็นเกณฑ์ 
                         คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคณุสมบตัผิู้ เสนอราคาแตล่ะรายวา่                         
เป็นผู้ เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอ่ืน   ณ  วนัประกาศสอบราคาหรือไม ่และประกาศ                         
รายช่ือผู้ เสนอราคาท่ีมี สิทธ์ได้รับคดัเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา  
  หากปรากฏตอ่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนราคาวา่                   
มีผู้ เสนอราคากระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรมและคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา                      
เช่ือวา่การกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะตดัรายช่ือ               
ผู้ เสนอราคารายนัน้ออกจากเป็นผู้ เสนอราคาและประกาศรายช่ือผู้ เสนอราคาท่ีมีสิทธ์ิได้รับการคดัเลือกและองค์การ
บริหารสว่นต าบลบางคนทีจะพิจารณาลงโทษผู้ เสนอราคาดงักลา่วเป็นผู้ทิง้งาน เว้นแตค่ณะกรรมการ ฯ จะวินิจฉยั              
ได้วา่ผู้ เสนอราคารายนัน้เป็นผู้ ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ ริเร่ิม               
ให้มีการกระท าดงักลา่ว 
  ผู้ เสนอราคาท่ีถกูตดัรายช่ือออกจากการเป็นผู้ เสนอราคาเพราะเหตเุป็นผู้ เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์
ร่วมกนักบัผู้ เนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้ เสนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการ
แขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม อาจอทุธรณ์ค าสัง่ดงักลา่วตอ่ผู้วา่ราชการจงัหวดัภายใน ๓ วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้ง                 
จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉยัอทุธรณ์ของผู้วา่ราชการจงัหวดัให้ถือเป็นท่ีสดุ  
  คณะกรรมการ เปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้ เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคดัเลือก 
ดงักลา่วข้างต้น ณ ศนูย์รวมข้อมลูขา่วสารการซือ้การจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบลระดบัอ าเภอ  (ท่ีวา่การอ าเภอ
บางคนที)  ในวนัท่ี  ๑๕  กรกฎาคม   ๒๕๕๙  ตัง้แตเ่วลา  ๑๑.๐๐ น.  เป็นต้นไป 
  การย่ืนอทุธรณ์ตามวรรคห้า ยอ่มไมเ่ป็นเหตใุห้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา                
เว้นแตผู่้วา่ราชการจงัหวดั พิจารณาเห็นวา่ การขยายระยะเวลาดงักลา่วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ่ง                 
และในกรณีท่ี ผู้วา่ราชการจงัหวดั พิจารณาเห็นด้วยกบัค าคดัค้านของผู้อทุธรณ์  และเห็นวา่การยกเลิกการเปิดซอง    
 



-๕- 
ใบเสนอราคาท่ีได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ่ง  ให้ผู้วา่ราชการจงัหวดั มีอ านาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดงักลา่วได้ 
              ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
 ๕.๑  ในการสอบราคาครัง้นี ้  องค์การบริหารสว่นต าบลบางคนที  จะพิจารณาตดัสินด้วยราคา
รวม 
 ๕.๒  หากผู้ เสนอราคารายใด   มีคณุสมบตัไิมถ่กูต้องตาม   ข้อ ๒  หรือย่ืนหลกัฐานการเสนอ
ราคาไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบถ้วนตาม   ข้อ  ๓  หรือย่ืนซองสอบราคาไมถ่กูต้องตาม  ข้อ  ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจะไมรั่บพิจารณาราคาของผู้ เสนอราคารายนัน้   เว้นแตเ่ป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย    
หรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคา  ในสว่นท่ีมิใชส่าระส าคญั ทัง้นีเ้ฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่                 
จะเป็นประโยชน์ตอ่องค์การบริหารสว่นต าบลบางคนทีเทา่นัน้  
 ๕.๓  องค์การบริหารสว่นต าบลบางคนที สงวนสิทธิไมพ่ิจารณาราคาของผู้ เสนอราคา โดยไมมี่
การผอ่นผนัในกรณี    ดงัตอ่ไปนี  ้
         (๑) ไมป่รากฏช่ือผู้ เสนอราคารายนัน้ ในบญัชีผู้ รับเอกสารสอบราคา หรือในหลกัฐานการ  
รับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารสว่นต าบลบางคนที  
      (๒) ไมก่รอกช่ือนิตบิคุคล  หรือบคุคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผู้ เสนอราคา อยา่งหนึง่
อยา่งใด   หรือทัง้หมดในใบเสนอราคา  
      (๓)  เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคา  ท่ีเป็น
สาระส าคญัหรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ เสนอราคารายอ่ืน  
      (๔)  ราคาท่ีเสนอมีการขดูลบ  ตก  เตมิ  แก้ไข  เปล่ียนแปลง    โดยผู้ เสนอราคา  
มิได้ลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา  (ถ้ามี)   ก ากบัไว้ 
                              ๕.๔   ในการตดัสินการสอบราคา  หรือในการท าสญัญา   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา                
หรือองค์การบริหารสว่นต าบลบางคนที  มีสิทธิให้ผู้ เสนอราคาชีแ้จงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใด                     
ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ เสนอราคาได้ องค์การบริหารสว่นต าบลบางคนทีมีสิทธิท่ีจะไมรั่บราคา  หรือไมท่ าสญัญาหาก
หลกัฐานดงักลา่วไมมี่ความเหมาะสม หรือไมถ่กูต้อง 
 ๕.๕  องค์การบริหารสว่นต าบลบางคนที  ทรงไว้ซึง่สิทธิท่ีจะไมรั่บราคาต ่าสดุ หรือราคาหนึง่               
ราคาใด  หรือราคาท่ีเสนอทัง้หมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึง่
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไมพ่ิจารณาจดัจ้างเลยก็ได้  สดุแตจ่ะพิจารณา ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคญัและให้ถือวา่การตดัสินขององค์การบริหารสว่นต าบลบางคนทีเป็นเดด็ขาดผู้ เสนอราคา              
จะเรียกร้องคา่เสียหายใด  ๆ  มิได้    รวมทัง้องค์การบริหารสว่นต าบลบางคนที จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา  
และลงโทษผู้ เสนอราคา เป็นผู้ทิง้งาน ไมว่า่จะเป็น ผู้ เสนอราคาท่ีได้รับการคดัเลือกหรือไมก็่ตามหากมีเหตท่ีุเช่ือได้  
 



-๖- 
วา่การเสนอราคากระท าไปโดยไมส่จุริต เชน่ การเสนอเอกสารเป็นเท็จ หรือใช้บคุคลธรรมดา หรือนิตบิคุคลอ่ืนมา
เสนอราคาแทน เป็นต้น 
  ในกรณีท่ีผู้ เสนอราคาต ่าสดุ เสนอราคาต ่าจนคาดหมายได้วา่ไมอ่าจด าเนินงานตามสญัญา              
ได้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือองค์การบริหารสว่นต าบลบางคนที  จะให้ผู้ เสนอราคานัน้ชีแ้จง และแสดง
หลกัฐานท่ีท าให้เช่ือได้วา่ผู้ เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบรูณ์  หากค าชีแ้จงไมเ่ป็นท่ี  
รับฟังได้องค์การบริหารสว่นต าบลบางคนทีมีสิทธิท่ีจะไมรั่บราคาของผู้ เสนอราคารายนัน้  
 ๕.๖  ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลกัจากการเปิดซอง สอบราคา วา่ผู้ เสนอราคาท่ีมีสิทธิ
ได้รับการคดัเลือกตามท่ีได้ประกาศรายช่ือไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้ เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคา  
รายอ่ืน ณ วนัประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้ เสนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  
องค์การบริหารสว่นต าบลบางคนที  มีอ านาจท่ีจะตดัรายช่ือผู้ เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคดัเลือกดงักลา่วออกจาก
ประกาศรายช่ือตามข้อ ๔.๕ และองค์การบริหารสว่นต าบลบางคนที  จะพิจารณาลงโทษผู้ เสนอราคารายนัน้เป็น                        
ผู้ทิง้งาน 
   ในกรณีนีห้ากวา่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั  พิจารณาเห็นวา่ การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ี            
ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ่ง   ผู้วา่ราชการจงัหวดั   มีอ านาจยกเลิกการเปิดซอง                                  
ใบเสนอราคาดงักลา่วได้ 
 

                    ๖. การท าสัญญาจ้าง 
 ผู้ชนะการสอบราคา จะต้องท าสญัญาจ้าง ตามแบบสญัญาดงัระบใุน   ข้อ   ๑.๓  กบัองค์การ
บริหารสว่นต าบลบางคนที ภายใน  ๗  วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้ง หากผู้ เสนอราคาไมม่าท าสญัญา  ผู้ เสนอราคา
จะต้องรับผิดชอบในคา่เสียหายท่ีเพิ่มขึน้ หากต้องจ้างผู้ รับจ้างรายใหม ่  และจะต้องวางหลกัประกนัสญัญา เป็น
จ านวนเงินเทา่กบัร้อยละ  ๕  ของราคาคา่จ้างท่ีสอบราคาได้  ให้กบัองค์การบริหารสว่นต าบลบางคนที   ยดึถือไว้
ในขณะท าสญัญา  โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี  ้
    ๖.๑   เงินสด  
    ๖.๒   เช็คท่ีธนาคารสัง่จา่ยให้แก่องค์การบริหารสว่นต าบลบางคนที   โดยเป็นเช็คลงวนัท่ี                         
ท่ีท าสญัญาหรือก่อนหน้านัน้ไมเ่กิน   ๓   วนัท าการของทางราชการ 
                                ๖.๓   หนงัสือค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ    ตามแบบหนงัสือค า้ประกนัดงัระบใุน   
ข้อ  ๑.๔ 
    ๖.๔  พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
 
 
 



-๗- 
    ๖.๕  หนงัสือค า้ประกนัของบรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทนุ  
หรือ บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชย์     และประกอบธุรกิจค า้
ประกนั          ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย    ตามรายช่ือบริษัทเงินทนุท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทย                      
ซึง่ได้แจ้งเวียนให้สว่นราชการตา่ง   ๆ    ทราบแล้วโดยอนโุลมให้ใช้ตามแบบหนงัสือค า้ประกนั  ดงัระบใุนข้อ ๑.๔  
   หลกัประกนันีจ้ะคืนให้โดยไมค่ดิดอกเบีย้ ภายใน  ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีผู้ชนะการสอบราคา  
(ผู้ รับจ้าง) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาจ้างแล้ว 
 
                      ๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ   
     องค์การบริหารสว่นต าบลบางคนที    จะจา่ยเงินเป็นคา่จ้าง เหมา โดยแบง่ออกเป็น 
๑  งวด    ดงันี ้

                                งวดท่ี ๑  (งวดเดียว )  เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๐๐ ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้าง                    
ได้ปฏิบตังิานทัง้หมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสญัญา  รวมทัง้ท าสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  

                                 งวดท่ี  ๒  เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ..................-......... ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้าง                    
ได้ปฏิบตังิาน........................-................... ให้แล้วเสร็จภายใน .......- .......วนั  

                                 งวดท่ี  ๓  เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ..................-......... ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้าง                    
ได้ปฏิบตังิาน........................-................... ให้แล้วเสร็จภายใน .......- .......วนั  
 

    ๘.  อัตราค่าปรับ                                                                                         
     คา่ปรับตามแบบสญัญาจ้าง จะก าหนดในอตัราร้อยละ  ๐.๑๐  ของคา่จ้างตาม 

สญัญาตอ่วนั                       
                      ๙.   การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                                  ผู้ชนะการสอบราคาซึง่ได้ท าข้อตกลงเป็นหนงัสือ   หรือท าสญัญาจ้างตามระบใุนข้อ  ๑.๓ 
แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดขึน้ ภายในระยะเวลาไมน้่อยกวา่   ๑  ปี   นบัถดั
จากวนัท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลบางคนที  ได้รับมอบงาน  โดยผู้ รับจ้างต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดงัเดมิ    ภายใน  ๗  วนั   นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง    
 

                       ๑๐.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
          ๑๐.๑   เงินคา่จ้างส าหรับงานจ้างครัง้นี ้  ได้มาจาก  เงินอดุหนนุทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙   
          การลงนามในสญัญาจะกระท าได้ตอ่เม่ือองค์การบริหารสว่นต าบลบางคนที ได้รับอนมุตัิ
งบประมาณ แล้วเทา่นัน้  
 



-๘- 
      ๑๐.๒   เม่ือองค์การบริหารสว่นต าบลบางคนที   ได้คดัเลือกผู้ เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ รับจ้าง
ตามประกาศสอบราคาจ้างแล้ว   ถ้าผู้ รับจ้างจะต้องสัง่หรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ  
และของนัน้ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดนิอยู ่และสามารถให้บริการรับขนได้                  ตามท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนดผู้ เสนอราคาซึง่เป็นผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัติามกฎหมาย                
วา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชย์นาวี  ดงันี  ้
          (๑)   แจ้งการสัง่หรือน าสิ่งของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศตอ่ส านกังาน
คณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชย์นาวี     ภายใน   ๗  วนั    นบัถดัจากวนัท่ีผู้ รับจ้างสัง่หรือซือ้ของจาก  
ตา่งประเทศเว้นแตเ่ป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืน  ๆ ได้ 
        (๒)   จดัการให้สิ่งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเชน่เดียวกบัเรือ
ไทยจากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย  เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากส านกัคณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชย์นาวี  ให้
บรรทกุสิ่งของนัน้  โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเ่รือไทยซึง่จะต้องได้รับอนญุาตเชน่นัน้ก่อนบรรทกุของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม  ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืน  
        (๓)   ในกรณีท่ีไมป่ฏิบตัติาม (๑) หรือ (๒) ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่ด้วย
การสง่เสริมการพาณิชย์นาวี 
                                ๑๐.๓    ผู้ เสนอราคา   ซึง่องค์การบริหารสว่นต าบลบางคนที ได้คดัเลือกแล้วไมไ่ปท าสญัญา  
หรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการก าหนดระบใุน  ข้อ ๖  องค์การบริหารสว่นต าบลบางคนที  อาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย  (ถ้ามี) รวมทัง้จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิง้งาน ตามระเบียบของทางราชการ 
                                ๑๐.๔   ผู้ชนะการสอบราคาได้จะต้องท าแผน่ป้ายบอกช่ืองาน พร้อมก าหนดรายละเอียดตา่ง ๆ  
ทัง้ระยะเวลาเร่ิม  และ สิน้สดุการด าเนินงานตดิตัง้ไว้บริเวณหน้างาน ตามแบบท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลบางคนที
ก าหนด 
      ๑๐.๕  องค์การบริหารสว่นต าบลบางคนที  สงวนสิทธิท่ีจะ แก้ไข  เพิ่มเตมิเง่ือนไขหรือ
ข้อก าหนดในแบบสญัญา ให้เป็นไปตามความเห็นของอยัการจงัหวดั   หรือส านกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี)            
                  ๑๑.  มาตราฐานฝีมือช่าง 
     เม่ือองค์การบริหารสว่นต าบลบางคนที ได้คดัเลือกผู้ เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ รับจ้างและได้                 
ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนีแ้ล้ว ผู้ เสนอราคาจะต้องตกลงวา่ในการปฏิบตังิานก่อสร้างดงักลา่ว ผู้ เสนอราคา
จะต้องมี  และใช้ผู้ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือชา่งจากกระทรวงแรงงาน และสวสัดกิารสงัคม หรือผู้ มีวฒุิบตัร
ระดบั  ปวช. , ปวส.  และปวท. หรือเทียบเทา่จากสถาบนัการศกึษา  ท่ี ก .พ.  รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอตัรา                    
ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ   -     ของแตล่ะสาขาชา่ง   แตจ่ะต้องมีชา่งจ านวนอยา่งน้อย  ๑  คน  ในแตล่ะสาขาชา่ง ดงัตอ่                    
ไปนี ้    
    ๑๑.๑     ชา่งก่อสร้าง 
                             ๑๑.๒      ............................................  



-๙- 
                   ๑๒.  การปฏิบัตติามระเบียบกฎหมายและระเบียบ 
     ในระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ รับจ้างพงึปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้                      
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                องค์การบริหารสว่นต าบลบางคนที  
  

                                                                   
 

                          (นางสาวเรณ ู   เล็กนิมิตร) 
                                                             นายกองค์การบริหารสว่นต าบลบางคนที 
                           วนัท่ี  ๑  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 


