
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขท่ี ๖ /๒๕๖๐ 
โครงการปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลัทต์กิคอนกรีตสายสีแ่ยกโหละหาร หมู่ที่ ๑ – พรยุน หมู่ที่ ๖ ตําบลหนองบ่อ –              

  ควนหัวเตย  หมู่ที่ ๑   ตําบลเกาะเปียะ อําเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบ่อ  ลงวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐    

--------------------------------------------                 
  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบ่อ ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบ่อ”              
มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกโหละหาร หมู่ที่ ๑ – พรุยน 
หมู่ที่ ๖ ตําบลหนองบ่อ – ควนหัวเตย  หมู่ที่ ๑  ตําบลเกาะเปียะ อําเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง     รายละเอียดดังน้ี  
(ช่วงที่ ๑ จากกม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๓๖๐)  ขนาดผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง ๖.๐๐ เมตร และ(ช่วงที่ ๒ 
จากกม.ที่ ๐+๓๖๐ ถึง กม.ที่ ๐+๖๐๕)  ขนาดผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
๐.๕๐ เมตร รวมระยะทาง ๖๐๕ เมตร  หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๘๗๕ ตารางเมตร  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบ่อกําหนด และติดต้ังป้ายโครงการระหว่าง
ดําเนินการ จํานวน ๒ ป้าย (ติดต้ัง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง)  ราคากลางเป็นเงิน ๑,๐๙๒,๐๐๐.- บาท              
(-หน่ึงล้านเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)      
  โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปน้ี 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด  
๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง 

๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน 
   (๑) หลักประกันสัญญา 
  ๑.๕ บทนิยาม 
    (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
   (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
  ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร  
   (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  
   (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  
  ๑.๗ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities) (รายละเอียดการ
คํานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกันและเพ่ือให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้) 
 ๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง  
  ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน
ช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรอืบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
  ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา 
หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 

/๒.๔.. 
 



-๒- 
  ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสทิธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน  

  ๒.๕ มีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่ สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า  
๔๓๖,๘๐๐.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รฐัวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบ่อเช่ือถือ   

  ๒.๖  บุคคลหรอืนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
  ๒.๗  บุคคลหรอืนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ    ซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   (e-Government Procurement : e-GP)          ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ 
  ๒.๘  คูส่ัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ัง  ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

 

             ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
        ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอ
ราคา เป็น ๒ ส่วน คือ  
 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
              (๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด       ให้ย่ืนสาํเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม   พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
  (ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  
นิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม (ถา้มี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
 (๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมใิช่นิติบุคคล  ให้ย่ืนสําเนา                
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน    สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)       สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
 (๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า     ให้ย่ืนสําเนา 
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า         และในกรณีที่ผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น 
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สญัชาติไทย       ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ย่ืนเอกสาร              
ตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 

   (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
   (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖(๑) 
 

/๓.๒.. 
 
 



-๓- 
 

  ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี  
   (๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  
   (๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง  
   (๓) บัญชีรายการก่อสร้าง(หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย  
   (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒)
         

๔.  การเสนอราคา  
                        ๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเง่ือนไข               
ใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ  ใหถ้กูต้องครบถ้วน  ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจํานวนเงินที่เสนอ
ต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร   โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ  ตก เติม   แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
จะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง    

                        ๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน  ในการ
เสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือ               
ต่อรายการตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งน้ีราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  
ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึง่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากร
อ่ืน  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

     ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน  นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้  
    ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจาก           
วันลงนามในสญัญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารสว่นตําบลหนองบ่อให้เริ่มทํางาน  
 ๔.๔ ก่อนย่ืนซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รูปแบบและรายละเอียด ฯลฯ                  
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา   ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา  

 ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึง  “ประธาน  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกโหละหาร หมู่ที่ ๑ – พรุยน 
หมู่ที่ ๖ ตําบลหนองบ่อ – ควนหัวเตย  หมู่ที่ ๑  ตําบลเกาะเปียะ อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า 
“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขท่ี  ๖/๒๕๖๐    ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐”    ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่   ในวันที่ 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.   ย่ืนซอง  ณ  กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบ่อ อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (ในวันและเวลาราชการ)  สําหรับวันที่ ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๖๐  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ย่ืนซอง  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ  อําเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง      
 

/เมื่อพ้น... 
 
 
 



-๔- 
  

 เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด    
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็น            
ผู้เสนอราคาทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศ
รายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
    หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้
เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามี
การกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคารายน้ันออก
จากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
บ่อจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้
ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว  
 ผู้เสนอราคาทีถู่กตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาทีม่ีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 

 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ            
อําเภอย่านตาขาว   จังหวัดตรัง   ในวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐   ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป    
 การย่ืนอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่             
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง และในกรณีที่  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์   และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้            

 

 ๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                           ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งน้ี  “องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบ่อ”     จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
     ๕.๒ หากผู้เสนอราคามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๒  หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน ตามข้อ ๓ หรือย่ืนซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  แลว้ คณะกรรมการฯ  จะไม่พิจารณาราคาของผู้
เสนอราคารายน้ันเว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือทีผ่ิดแผกไปจากเง่ือนไข ของเอกสารสอบราคาใน
ส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  ทั้งน้ี  เฉพาะในกรณทีี่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ“องค์การบรหิารส่วนตําบลหนองบ่อ”  
เท่าน้ัน 
 
             /๕.๓... 
 
 
 
 
 



-๕- 
 

                        ๕.๓ “องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบ่อ”  สงวนสิทธิไมพิ่จารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มี             
การผ่อนผันในกรณี  ดังต่อไปน้ี  

                          (๑) ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายน้ันในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานรับเอกสาร 
สอบราคาของ  “องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบ่อ”  
 (๒) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคลหรอืบุคคลธรรมดา      หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหน่ึงอย่างใด  
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

 (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสําคัญหรือ
ผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 
                           (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก   เติม   แก้ไข เปลี่ยนแปลง   โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือช่ือ                
พร้อมประทับตรา (ถ้าม)ี  กํากับไว้ 

                        ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา          คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ 
“องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบ่อ”     มสีิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ   หรือขอ้เท็จจริงอ่ืนใดที่
เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้   “องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบ่อ”         มสีิทธิที่จะไมร่ับราคาหรือไม่ทําสัญญาหาก
หลักฐานดังกลา่วไม่มีความเหมาะสมหรือไมถู่กต้อง   
                        ๕.๕ “องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบ่อ”  ทรงไว้ซ่ึงสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุดหรือราคาหน่ึงราคาใด
หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด    หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคา   โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา   ทั้งน้ี  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
สําคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของ   “องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบ่อ”           เป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ  มิได้รวมทั้ง “องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบ่อ” จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคา
เสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทํา         
การโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  
   ในกรณทีี่ผู้เสนอราคาตํ่าสุด          เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินการตามสัญญาได้   
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ“องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบ่อ”จะให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงและแสดงหลักฐาน  
ที่ทําให้เช่ือได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์       หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้   
“องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบ่อ”  มีสทิธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน 
  ๕.๖ ในกรณีทีป่รากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มสีิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายช่ือไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบ่อมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาทีม่ีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายช่ือตามข้อ ๔.๕ และองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบ่อจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน  
  ในกรณีน้ีหากผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะ
เป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้  
 
           /๖.การทําสัญญา… 
 
 



-๖- 
 

๖.  การทําสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับ“องค์การบริหารส่วน

ตําบลหนองบ่อ” ภายใน  ๗  วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจาํนวนเงินเท่ากับ                 
ร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้    “องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบ่อ”  ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา    
โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                      ๖.๑ เงินสด 
                      ๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบ่อ”   โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทํา 
สัญญาหรือก่อนหน้าน้ัน ไม่เกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ  
   ๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๔(๑) 

           ๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบรษิัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมใหใ้ช้ตามแบบหนังสือค้ํา
ประกัน ดังระบุในข้อ ๑ .๔ (๑)   

  ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา                        

(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

 

๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบ่อ จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด ดังน้ี  
 งวดสุดท้าย เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด                
ให้แล้วเสร็จเรยีบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาํความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้แล้วเสร็จเรียบร้อย    
 

๘.  อัตราค่าปรับ 
     ค่าปรับตามแบบสญัญาจา้งจะกําหนดในอัตราร้อยละ…๐.๒๕…ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

 

๙.  การรับประกันความชํารุดบกพร่อง     
ผู้ชนะการสอบราคา   ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ      หรือทําสัญญาจา้งตามแบบดังระบุในข้อ 

๑.๓  แล้วแต่กรณี    จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า…๒…ปี 
…-…เดือน นับถัดจากวันที่ “องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบ่อ” ได้รับมอบงานโดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซม 
แก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน……๑๕….วัน  นับถัดจากวันที่ได้รบัแจ้งความชํารุดบกพร่อง                                                  
  
 

/๑๐. ข้อสงวนสิทธิ... 
 
 
 
 
 



-๗- 
 

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
    ๑๐.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างคร้ังน้ี ได้มาจากเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบ่อ      
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ที่ได้รับอนุมติัตามโครงการดังกล่าว    
   ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาคร้ังน้ีเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๐๙๒,๐๐๐.- บาท                          
(-หน่ึงล้านเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)      

 

 ๑๐.๒ เมื่อ“องค์การบริหารสว่นตําบลหนองบ่อ” ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รบัจ้างและ 
ได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจา้งจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  
และของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดิมอยู่   และสามารถให้บรกิารรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่า                
การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย   ว่าด้วยการส่งเสริม 
การพาณิชย์นาวี  ดังน้ี 

 (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลา่วเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ภายใน  ๗ วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือช้ือของจากต่างประเทศ     เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  
 (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย          หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุก
สิ่งของน้ันโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรอืไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่า                 
การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณทีี่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม                   
การพาณิชย์นาวี          
                      ๑๐.๓  ผู้เสนอราคาซึ่ง “องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบ่อ” ได้คัดเลือกแล้วไมไ่ปทําสัญญา  หรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ใน ข้อ ๖   “องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบ่อ”    อาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๑๐.๔ “องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบ่อ” สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดใน 
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)                            

           ๑๑. มาตรฐานฝีมือช่าง 
       เมื่อ “องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบ่อ”  ได้คัดเลอืกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ 
ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศน้ีแล้ว          ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าวผู้เสนอราคา
จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม    หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  
ปวช.  ปวส.  และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 
๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย  ๑ คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปน้ี                        
                         ๑๑.๑ ช่างก่อสร้าง  หรือ  ช่างโยธา จํานวน …..๑……. คน 
         ๑๑.๒ วิศวกรโยธา                     จํานวน……๑……..คน 

                            ๑๑.๓………………………………………………………………………  
              /๑๒. การปฏิบัติ... 
 
 



-๘- 
 

 ๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
      ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจา้งพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทีก่ฎหมายและระเบียบได้  
กําหนดไว้ โดยเคร่งครัด 
               รายการละเอียดและเง่ือนไขเอกสารสอบราคาจ้างฉบับน้ี มีผลใช้บังคับเป็นส่วนหน่ึงของประกาศ
สอบราคาและสัญญาจ้างด้วย 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบ่อ 
 
 
 

    วันที่   ๓๑   เดือน กรกฎาคม    พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 


