
 

 
ประกาศ องคก์ารบริหารส่วนตําบลเสาเภา 

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเพชรประชาอทุิศ หมู่ที่ ๑๓ ตําบลเสาเภา 
------------------------------- 

          องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
เพชรประชาอุทิศ หมู่ที่ ๑๓ ตําบลเสาเภา  โดยดําเนินการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก จํานวน ๑๘๔ ลูกบาศก์เมตร 
ถมหลุมบ่อ ซ่อมแซมถนนกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร พร้อมราดน้ําเกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย  
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภากําหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน ๑ ป้าย 
ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๔๔,๓๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)   
 

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่
น้อยกว่า ๗๒,๑๕๐ บาท 
      ๒.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิตุบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๓.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบลเสาเภา ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
  ๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 
  กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างพร้อมรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียด ในวันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๕๖ โดยให้มาพร้อมกัน ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา เวลา ๑๓.๐๐ น.  
 
  กําหนดยื่นซองสอบราคา ต้ังแต่วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา หรือยื่นซองสอบราคาทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ได้ต้ังแต่วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย
จะถือวันและเวลาที่องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา รับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และในวันที่ ๒๐ เดือน 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอําเภอ อําเภอสิ
ชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และกําหนดกําหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ต้ังแต่
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอําเภอ อําเภอสิชล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท  ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การ
บริหารส่วนตําบลเสาเภา ในวันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ดู
รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.saophao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๓๖-๗๓๒๖ ในวันและ
เวลาราชการ 



๒ 
 
 

 

       ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   
  
 
 

(นายนิตินัย เอี่ยมชลวิเลิศ) 
ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารสอบราคาจา้ง เลขที ่๘/๒๕๕๖ 
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเพชรประชาอุทิศ หมู่ที่ ๑๓ ตําบลเสาเภา  

ลงวันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
...................................................... 

       องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนตําบล" มีความประสงค์จะสอบ
ราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเพชรประชาอุทิศ หมู่ที่ ๑๓ ตําบลเสาเภา โดยดําเนินการซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินคลุก จํานวน ๑๘๔ ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อ ซ่อมแซมถนนกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร 
พร้อมราดน้ําเกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภากําหนด พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา โดยมีข้อแนะนํา
และข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 
 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                          ๑.๑     แบบรูปรายการละเอียด 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคา 
                          ๑.๓     แบบสัญญาจ้าง 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา) 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                      (๑)   ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                      (๒)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสาร 
                                      (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                      (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
   ๒.๑   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง 
   ๒.๒   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
   ๒.๓   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ 
   ๒.๔   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
   ๒.๕   มีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่ สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 
๗๒,๑๕๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเชื่อถือ 
 
                 ๓.    หลักฐานการเสนอราคา 
                          ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

/(๑) ในกรณี... 



๒ 
 
 

                                      (๑)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                                (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                                (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                      (๒)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ย่ืน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                      (๓)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุ
ไว้ใน (๑) 
                                      (๔)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                      (๕)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑) 
                          ๓.๒   ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                      (๑)   หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา
มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืน ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                      (๒)   สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง (ให้ใช้ใน
กรณีที่มีการกําหนด ผลงานตามข้อ ๒.๕ เท่านั้น) 
                                      (๓)   บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย 
                                      (๔)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒) 
 
                 ๔.    การเสนอราคา 
   ๔.๑     ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสาร สอบราคานี้โดยไม่
มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวน
เงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
   ๔.๒    ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
   ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคา ต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดย ภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 

/๔.๓ ผู้เสนอราคา... 



๓ 
 
 

                          ๔.๓    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วันนับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตําบลให้เริ่มทํางาน  
                          ๔.๔    ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียดฯลฯ  ให้
ถี่ถ้วนและ เข้าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา 
                          ๔.๕    ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเพชรประชาอุทิศ หมู่ที่ ๑๓ ตําบลเสาเภา 
โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๘/๒๕๕๖" ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๕ เดือน 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ในวันและเวลาราชการ  ณ ส่วนการคลัง องค์การ
บริหารส่วนตําบลเสาเภา หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  ได้ต้ังแต่วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะถือวันและเวลาที่องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา  
รับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และในวันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ศนูยร์วม
ข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอําเภอ อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช   
                                     เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 
                                     คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
แต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซอง
ใบเสนอราคาว่า มีผู้ เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ
องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานเว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า
ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการ
กระทําดังกล่าว 
                                      ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่
มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาการวินิจฉัยอุทธรณ์ของนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลให้ถือเป็นที่สุด  
                                      คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือก ดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างระดับอําเภอ อําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช ในวันที่  ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ต้ังแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  
                                      การย่ืนอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบ
เสนอราคา เว้นแต่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่
ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และ
เห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
 

/๕. หลักเกณฑ.์.. 



๔ 
 
 
                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
   ๕.๑     ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
   ๕.๒    หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซอง สอบราคา ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการฯจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไข
ของเอกสาร สอบราคา ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ
บริหารส่วนตําบลเท่านั้น 
   ๕.๓    องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
    (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคาหรือใน
หลักฐานการรับเอกสาร สอบราคา ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
    (๒)   ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่าง
หนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                                      (๓)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                                      (๔)   ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
   ๕.๔    ในการตัดสินการ สอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา หรือองค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจง ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าว
ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
   ๕.๕    องค์การบริหารส่วนตําบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคา
ใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณายกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคา
เป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทํา
การโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  
    ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการ เปิดซอง สอบราคา หรือองค์การบริหารส่วนตําบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม สอบราคาจ้าง ให้เสร็จสมบูรณ์หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟัง
ได้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  
   ๕.๖    ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคา ว่าผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ ๑.๕ องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๕ และองค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

 
/ในกรณีนี้.... 



๕ 
 
 
                                    ในกรณีนี้หากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
                 ๖.     การทําสัญญาจ้าง 
                          ผู้ชนะการ สอบราคา จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อย
ละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ สอบราคา ได้ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                          ๖.๑     เงินสด 
                          ๖.๒    เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทําการ 
                          ๖.๓    หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๑) 
                          ๖.๔    หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้
ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ ๑ .๔ (๑) 
                          ๖.๕    พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                                   หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ
ราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 
                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                        องค์การบริหารส่วนตําบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด ดังนี้ 
                        องค์การบริหารส่วนตําบลจะจ่ายเงินค่าจ้างในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
 
                 ๘.    อัตราค่าปรับ 
                        ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 
                 ๙.     การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                         ผู้ชนะการ สอบราคา ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับถัด
จากวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 
                 ๑๐.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
                        ๑๐.๑   เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

/การลงนาม... 



๖ 
 
 
                                  การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับอนุมัติเงินค่า
ก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วเท่านั้น 
                                   ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคา ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๔,๓๐๐ บาท (หนึ่ง
แสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) 
                          ๑๐.๒  เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและ
ของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้  
                                      (๑)    แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมการขนส่งทาง
น้ําและพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
                                      (๒)   จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
                                      (๓)   ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ ในข้อ ๖ องค์การบริหารส่วนตําบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                          ๑๐.๔  องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงาน อัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
                 ๑๑. มาตรฐานฝีมือช่าง 
                        เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ
ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ
สาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 
                          ๑.  วุฒิ ปวส. สาขาก่อสร้าง  
 
                 ๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
  
 

       
องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


