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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่  11  เชื่อมหมู่ที่  4  ต าบลบางขันแตก 
   -------------------------------- 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่  11  เชื่อมหมู่ที่  4  หมู่ที่  11  ต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัด
สมุทรสงคราม   ระยะทางยาว  386.00  เมตร  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร         
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  เลขที่  22/๒๕๕๗)  พร้อมป้ายโครงการจ านวน  ๑  ป้ายและ      
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ชั่วคราว)  จ านวน  ๑  ป้าย   
  ราคางบประมาณ   566,400  บาท  (ห้าแสนหกหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
  ราคากลาง  562,700  บาท  (ห้าแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

๑. เป็นนิติบุคคล  หรือเป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภท 
เดียวกับงานท่ีประกาศสอบราคา  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  283,0๐๐  บาท 

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

 ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์กันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคา  ให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขันแตก  ตามประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาเป็นธรรม   
ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้   
  5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง         
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (E-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  7.คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง  
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

ก าหนดดูสถานทีแ่ละฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม  ในวันที่   26  มิถุนายน  2558  ระหว่าง 
เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ถึง  ๑๐.๐๐  น.  พร้อมกัน ณ  กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  โดยมีเจ้าหน้าที่
น าพาไปดูสถานที่  และก าหนดรับฟังรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันเดียวกัน  เวลา  ๑๐.๓๐  น.  ณ  สถานที่ก่อสร้าง  
และหากผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามก าหนดเวลาดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  จะถือว่าได้
รับทราบสถานที่ก่อสร้าง  และรายละเอียดต่างๆ  แล้ว  จะโต้แย้งภายหลังมิได้  หรือเรียกร้องสิทธิอ่ืนใดมิได้ 
 
 
              / ก าหนดยื่นซอง... 
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  ก าหนดยื่นซองสอบราคาจ้างเหมา  ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก                    
ในวันที่  19  มิถุนายน  2558  ถึงวันที่  6  กรกฎาคม  2558  ในวันและเวลาราชการ  (ส าหรับวันสุดท้าย        
วันที่  6  กรกฎาคม  2558  ก าหนดยื่นซองสอบราคาถึงเวลา  12.00 น.)  ยกเว้นวันที่  23  มิถุนายน  2558  
ให้ยื่นซองสอบราคาต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา  ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  ณ  ที่ท าการอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม (ชั้นที ่๒ )  และประกาศรายชื่อ    ผู้มีสิทธิ
เสนอราคาในวันที่  7  กรกฎาคม  2558  ตั้งแต่เวลา  11.00  น.  เป็นต้นไป  ก าหนดเปิดซอง        สอบราคาใน
วันที ่ 7  กรกฎาคม  2558  ตั้งแต่เวลา  11.30  น.  เป็นต้นไป 
 

  ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  5๐๐  บาท  ได้ที่เจ้าหน้าที่พัสดุ     
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  ระหว่างวันที่  19  มิถุนายน  2558  ถึงวันที่  3  กรกฎาคม  2558  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  (๐๓๔)  ๗๖๕๗๕๘  ในวันและเวลาราชการ  หรือทางเว็บไซต์ 
www.bangkhunteak.go.th 
 

 
 ประกาศ  ณ  วันที ่ 19   เดือน   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕8 

 
 
 

      (นายอภินันท์   พัฒนาการพนิช) 
                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก   
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เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  19  / ๒๕๕8 
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 11 เชื่อมหมู่ที่ 4 ต าบลบางขันแตก 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  ลงวันที่   19  มิถุนายน  2558 
------------------------------- 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่  11  เชื่อมหมู่ที่  4  หมู่ที่  11  ต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัด
สมุทรสงคราม   ระยะทางยาว  385.00  เมตร  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร    (ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  เลขที่  22/๒๕๕๗)  พร้อมป้ายโครงการจ านวน  ๑  ป้ายและ       ป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว) จ านวน  ๑ ป้าย   
  ราคางบประมาณ   566,400  บาท  (ห้าแสนหกหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
  ราคากลาง  562,700  บาท  (ห้าแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
๑.๑  แบบใบเสนอราคา 
๑.๒  แบบสัญญาจ้าง 
๑.๓  แบบแปลนรายละเอียดการจ้าง 
๑.๔  แบบหนังสือค้ าประกัน 
๑.๕  บทนิยาม 
 (๑)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
๑.๖  แบบบัญชีเอกสาร 
 (๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ 
 (๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒ 
๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้าง 
๒.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบบชื่อ  ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือของ 

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็น
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
      ๒.๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้รับผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา  
หรือไม่เป็นผู้กระท าการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ  ๑.๕ 
      ๒.๔  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้ที่ค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
      ๒.๕  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล  หรือผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคา  และมีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกันกับงานที่สอบราคาผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า  283,0๐๐ บาท  (สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)  และ
เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
หน่วยงานอ่ืนซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล  เชื่อถือ 
 
 
 
           /๓.  หลักฐาน.......... 
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๓. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนออกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอกซอง        
ใบเสนอราคาเป็น  ๒  ส่วน 
  ๓.๑  สว่นที่  ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
    (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ    
จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (ข)  บริษัทจ ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวบัตรประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัว
บัตรประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวบัตรประชาชนของผู้ร่วมค้า  ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใช้สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (๑) 
   (๔)  ใบทะเบียนพาณิชย์  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  ส าเนาบัตรประจ าตัวบัตร
ประชาชน  ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี 
   (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามในแบบ  ข้อ  
๑.๖  (๑) 
  ๓.๓  สว่นที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (๑)  หนังสือมอบอ านาจ  ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
   (๒)  บัญชีรายการก่อสร้าง  (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)  ซึ่งจะต้องแสดงรายการงานวัสดุ
อุปกรณ์ค่าแรง  ภาษีประเภทต่างๆ  รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
   (3)   ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (4)  ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสารสอบราคา 
   (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นกับซองเสนอราคา  ตามแบบในข้อ  ๑.๖  (๒) 

๔.  การเสนอราคา 
๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นใบเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไข           

ใด ๆ  ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่
เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบ  หรือแก้ไข  หากมีการขูด  ลบ  ตก เติ ม  แก้ไข  
เปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

    ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ และราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน  ในการ 
เสนอราคา  ให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และ
หรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลข  และ
ตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลข และตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่า 
 
 
           / ภาษีมูลค่า........... 
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ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว  ใบเสนอราคาและบัญชีรายการก่อสร้าง  หรือใบแจ้ง 
ปริมาณงานจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  ถ้าไม่ตรงกันจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเสนอราคาและจะไม่มี
สิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้  ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๔๕  วัน  นับแต่
วันเปิดซองใบเสนอราคา  โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการ
เสนอราคามิได้  

๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  60  วัน  นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้เริ่มท างาน 

๔.๔  ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด  ฯลฯ  ให้ 
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการ 
เปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  19  / ๒๕๕8”  ต่อเจ้าหน้าที่   
รับซองสอบราคา  ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  ในวันที่  19  มิถุนายน  2558  ถึงวันที่  6  กรกฎาคม  
2558   ในวันเวลาราชการ  (ส าหรับวันสุดท้าย  วันที่  6  กรกฎาคม  2558  ก าหนดยื่นซองสอบราคาถึงเวลา  
12.00 น.)  ยกเว้นวันที่   23  มิถุนายน  2558   ให้ยื่นซองสอบราคาต่อเจ้าหน้าที่ รับซอง เสนอราคา                 
ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ   ณ  ที่ท าการอ าเภอเมือง
สมุทรสงคราม (ชั้นที่ ๒ )  ในเวลาราชการ  โดยเจ้าหน้าที่จะออกใบรับให้ผู้เสนอราคาไว้เป็นหลักฐาน  เม่ือพ้น
ก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็น
ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ตามข้อ  ๑.๕  (๑)  ณ  วันประกาศสอบราคาและ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา   
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน  หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า  
ผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข็งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  ๑.๕  (๒)  และคณะกรรมการฯ  
เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข็งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาราย
นั้นออกจากการเป็น(เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก  และองค์การบริหารส่วน 
ต าบลฯ  จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคา
รายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริมให้มีการกระท า
ดังกล่าว 
  ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข็งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  ภายใน  ๓  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ณ ที่ว่าการ
อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  (ชั้น  ๒)  ในวันที่  7  กรกฎาคม  2558  ตั้งแต ่ เวลา  11.๓๐  น.  เป็นต้นไป 
  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  ๕  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายเวลา ระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคาเว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการ 
เปิดซองใบเสนอราคาได้ 
           / 5. หลักเกณฑ์... 
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-๔- 

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
       ๕.๑  ในการสอบราคาครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
       ๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง 

หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  ๔  แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่ 
รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือที่ผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 

๕.๓  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการ 
ผ่อนผันในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑.)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับ 
เอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(๒.)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดใน 
ใบเสนอราคา 

(๓.)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระส าคัญ   
หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

(๔.)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ 
พร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 

     ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  หรือ 
องค์การบริหารส่วนต าบล  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง 
กับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

๕.๕  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด 
หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของทาง 
ราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง 
ค่าเสียหายใด ๆ  มิได้  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคา
เสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการ 
เสนอราคา 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ า  จนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  หรือองค์การบริหารส่วนต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน 
ที่ท าให้เชื่อได้ว่า  ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟัง 
ได้  องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
       ๕.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับ
คัดเลือกตามที่ประกาศทราบชื่อไว้  ตามข้อ  ๔.๕  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์  ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  
ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่จะท าการอันเป็นการขัดขวางแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  
๑.๕  องค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อ  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว  ออกจาก
ประกาศรายชื่อ  ตามข้อ  ๔.๕  และพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
  ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได ้  
          / ๖.  การท าสัญญา.............. 
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-๕- 
               ๖. การท าสัญญาจ้าง 

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  ๑.๓  กับองค์การบริหารส่วน 
ต าบล  ภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้า  
ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง   
อย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
       ๖.๑  เงินสด 

      ๖.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือ 
ก่อนหน้า  นั้นไม่เกิน  ๓  วัน  ท าการของทางราชการ 

      ๖.๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  ๑.๔  (๒)  
  ๖.๔  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน  หรือบริษัท 

เงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน  เพ่ือการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งซื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ  
ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน  ดังระบุในข้อ  ๑.๔ 
        ๖.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

     หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕  วนั นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง)  
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

     ๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน   
        องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  จะจ่ายเงินค่าจ้างงวดเดียว  เป็นอัตราร้อยละ  ๑๐๐  ของราคา
จ้าง  เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จตามสัญญา  รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
      ๘.  อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง  ข้อ  ๑๕  จะก าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ    หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ  ๑.๓   

แล้วแต่กรณี    จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี  
นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ 
ได้ดังเดิมภายใน  ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

๑๐.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
 ๑๐.๑  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้รับอนุมัติจ่ายจากเงิน  จ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗   
       ๑๐.๒  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  ได้คัดเลือกแล้วไม่มาท าสัญญา

หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุใน  ข้อ  ๖  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
        ๑๐.๓  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 

๑๑.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง 

ตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว   ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ 
ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.   
และ  ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ.  รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕  
ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย  ๑  คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 
                                                /-ช่างควบคุม.......         
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-๖- 
 

  -  ช่างควบคุมงาน  วุฒิ  ปวช.  หรือ  ปวส.  สาขาช่างก่อสร้าง  จ านวน  ๑  คน 

    ๑๒.  ผู้รับจ้างจะต้องท าป้าย 
    แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานจ้าง ณ  บริเวณท่ีปฏิบัติงานตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  
ก าหนด 
    ๑๓.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
       ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง  ผู้จ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมาย  และระเบียบได้ก าหนดไว้โดย
เคร่งครัด 
  
                องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

 
 
 

                                     (นายอภินันท์  พัฒนาการพนิช) 
                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
                                          วันที่  19  เดือน   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕8 
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