
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

เร่ือง   สอบราคาจางเหมา โครงการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตามแบบ  สถ.ศพด.๑ 

ขนาดไมเกิน  ๕๐  คน  แบบไมตอกเข็ม  บานหนองกก  หมูที่  ๗  ตําบลภูหลวง  

…………………………………………………….……………………………………………….. 
 

องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง   มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมา โครงการกอสราง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตามแบบ   สถ.ศพด.๑   ขนาดไมเกิน  ๕๐  คน  แบบไมตอกเข็ม   บานหนองกก  หมูท่ี  ๗  ตําบลภู

หลวง  อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา   จํานวน  ๑  หลัง  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  ๑  ปาย  

และปายโครงการ  จํานวน  ๑  ปาย 
 

ราคางบประมาณในการดําเนินการกอสรางท้ังสิ้น  ๑,๕๒๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งลานหาแสนสอง 

หม่ืนสี่พันบาทถวน) 
 

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

๑.เปนผูมีอาชีพรับจางและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีสอบราคาจาง ในวงเงินไม 

นอยกวา  ๗๖๒,๐๐๐.- บาท และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนท่ีหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินเชื่อถือ 

๒.ผูท่ีประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ 

และไดแจงเวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทาง

ราชการ 

๓.ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผู 

เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันนั้น 

๔.ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการบริหาร 

สวนตําบลภูหลวง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมใน

การสอบราคาครั้งนี้ 

๕.บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

  ๖.บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวย 

ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government  Procurement  :  e-GP)  ตองงลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ

กรมบัญชีกลาง  ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
 

กําหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันท่ี   ๑๗ – ๒๗   พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  – 

๑๖.๓๐  น.  ณ  ฝายพัสดุ  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมาและย่ืน

ซองสอบราคา ในวันท่ี  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.   ณ   ศูนยรวมขอมูล

ขาวสารการซ้ือการจางองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ   ท่ีวาการอําเภอปกธงชัยช้ัน ๑  อําเภอปกธงชัย   



จังหวัดนครราชสีมา    กําหนดเปดซองสอบราคาในวันท่ี   ๒๘   พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น. เปน

ตนไป  ณ   ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ   ท่ีวาการอําเภอปกธงชัย

ช้ัน ๑  อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   

                     /ผูสนใจ........................ 

 

    

-๒- 
 

 ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ    ๑,๕๐๐.- บาท   ไดท่ีฝายพัสดุ  กองคลัง  องคการบริหาร

สวนตําบลภูหลวง   ระหวางวันท่ี  ๑๗ – ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๔ – 

๓๖๐๒๙๑    ในวันและเวลาราชการ  

 

            ประกาศ  ณ   วันท่ี    ๑๗    พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 

 

 

         

              (นายมนตรี   กรก่ิง) 

                       นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

 

 

 

******   หมายเหตุ  :  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง   ขอสงวนสิทธวิาจะลงนามในสัญญาตอเมื่อ

ไดรับอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นแลวเทานั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เอกสารสอบราคาจาง  เลขที่  ๔/๒๕๕๘ 

งานจางเหมาโครงการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ขนาดไมเกิน  ๕๐  คน 

  (สถ.ศพด. ๑)  แบบไมตอกเสาเข็ม  บานหนองกก  หมูที่  ๗  ตําบลภูหลวง 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง     ลงวันที่   ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 

……………………………………………………………. 

องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง   ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “องคการบริหารสวนตําบล”   มีความประสงค 

จะสอบราคาโครงการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ขนาดไมเกิน  ๕๐  คน  (สถ.ศพด. ๑)   แบบไมตอกเข็ม  หมูท่ี  ๗  

บานหนองกก  ตําบลภูหลวง  พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ  จํานวน  ๑  ปาย  ปายโครงการตามแบบปาย

มาตรฐาน  จํานวน ๑ ปาย  รายละเอียดและแบบแปลนท่ีกําหนดให  

ราคางบประมาณในการดําเนินการกอสรางท้ังส้ิน ๑,๕๒๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งลานหาแสนสองหม่ืนส่ีพัน 

บาทถวน) 
 

โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี้ 

๑.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

 ๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด 

 ๑.๒  แบบใบเสนอราคา 

 ๑.๓  แบบสัญญาจาง 

 ๑.๔  แบบหนังสือคํ้าประกัน    

     (๑)  หลักประกันสัญญา 

    (๒)  หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา 

    (๓)  หลักประกันผลงาน 

 ๑.๕  สูตรการปรับราคา 

 ๑.๖  บทนิยาม 

    (๑)  ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 

    (๒)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

๑.๗   แบบบัญชีเอกสาร 

    (๑)  บัญชีเอกสารสวนท่ี  ๑ 

    (๒)  บัญชีเอกสารสวนท่ี  ๒ 

๑.๘   รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม  BOQ  (Bill  of  Quantities)  

(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพ่ือใหผูประสงคจะเสนอราคาไดรูขอมูลไดเทาเทียมกันและ

เพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูได) 

      ๑.๙   เอกสารแนบอ่ืน ๆ 
 

๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

     ๑.เปนผูมีอาชีพรับจางและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีสอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา  

๗๖๒,๐๐๐.- บาท และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร

ราชการสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนท่ีหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินเชื่อถือ 



๒.ผูท่ีประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียน 

ชื่อแลว  หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

๓.ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมี 

คําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันนั้น 

๔.ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาครั้งนี้ 

๕.บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดง 

บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

 -๒- 

๖.บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวยระบบ 

อิเล็กทรอนิกส (e-Government  Procurement  :  e-GP)  ตองงลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง  

ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
 

๓.  หลักฐานการเสนอราคา 

ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพรอมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไวนอกซองใบเสนอ 

ราคาเปน  ๒  สวน  คือ 

๓.๑  สวนท่ี  ๑  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้     

(๑)   ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

  (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัดใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุมพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

         (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด   ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญพรอมรับรองสําเนา

ถูกตอง 

  (๒)   ในกรณีเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล  ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูนั้น  สํานาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน  (ถามี)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน  

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

  (๓)   ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา  ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขา

รวมคาสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคาและในกรณีผูเขารวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทยให

ยื่นสําเนาหนังสือเดินทางหรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีไดระบุไวใน  (๑) 

  (๔)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  สําเนาหนังสือรับรอง 

  (๕)  บัญชีเอกสารสวนท่ี  ๑  ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ  ๑.๗ (๑) 

      ๓.๒  สวนท่ี  ๒  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

  (๑)  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนลง

นามในใบเสนอราคาแทน 

  (๒)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง   

  (๓)  บัญชีรายการกอสราง  หรือใบแจงปริมาณงาน  ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ  คาแรงงาน  

ภาษีประเภทตาง ๆ รวมท้ังกําไรไวดวย 

  (๔)  บัญชีรายการเอกสารสวนท่ี  ๒  ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ  ๑.๗ (๒) 
   

         ๔.  การเสนอราคา 



๔.๑  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้    โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ  

ท้ังสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอตองระบุให

ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไขเปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา  

(ถามี)  กํากับไวดวยทุกแหง 

๔.๒   ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวนในการเสนอราคา     

ใหเสนอเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ  ตาม

เง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ท้ังนี้  ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ     ถาตัวเลข 

และตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ   โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และ 

คาใชจายท้ังปวงไวแลว  

  ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคา  ไมนอยกวา   ๑๕๐  วัน   นับแตวันเปดซองสอบราคา   โดย

ภายในกําหนดยื่นราคาผูเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 

๔.๓   ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลว  เสร็จไมเกิน   ๑๒๐  วัน  นับถัดจากวัน

ลงนามในสัญญาจาง  หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน 

 

 -๓- 

๔.๔  กอนยื่นซองสอบราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียดฯลฯใหถ่ีถวนและ

เขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา  

       ๔.๕  ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง  “ประธาน

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจางโครงการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ขนาดไมเกิน  ๕๐  คน  (สถ.ศพด. ๑)   

แบบไมตอกเข็ม  หมูท่ี  ๗  บานหนองกก  ตําบลภูหลวง”    โดยระบุไวหนาซองวา  “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบ

ราคาเลขท่ี  ๔/๒๕๕๘” โดยย่ืนโดยตรงตอเจาหนาท่ีรับซองสอบราคา ในระหวางวันท่ี...๑๗ – ๒๗ ...พฤศจิกายน  

๒๕๕๗ ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐ น.  –  ๑๖.๓๐น.  ณ  งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  อําเภอปก

ธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  และย่ืนซองสอบราคา ในวันท่ี...๒๑....พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐ น.  -  

๑๖.๓๐ น.  ณ   ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ   ท่ีวาการอําเภอปก

ธงชัยช้ัน ๑  อําเภอปกธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา      

       เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 

       คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวาเปนผู

เสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  ตามขอ  ๑.๖ (๑)  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไมปลพ

ประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 

       หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะท่ีมีการเปดซองใบเสนอราคาวามีผู

เสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ  ๑.๖ (๒)  และคณะกรรมการฯ เชื่อวามี

การกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจาก

การเปนผูเสนอราคาและประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกและองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณา

ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงานเวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท่ีใหความรวมมือ

เปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 

       ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน

รวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน



ราคาอยางเปนธรรมอาจอุทรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน  ๓  วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการเปด

ซองสอบราคาการวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนท่ีสุด 

       คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก

ดังกลาวขางตน  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบล  ระดับอําเภอปกธงชัย  ท่ีวา

การอําเภอปกธงชัย  ในวันท่ี.....๒๘......พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ตั้งแตเวลา  ๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป 

       การยื่นอุทธรณตามวรรคหา  ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคาเวนแต

ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งและในกรณีท่ี

ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีไดดําเนินการ

ไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 
 

         ๕.   หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

๕.๑  ในการสอบราคาครั้งนี้องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง   จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 

๕.๒  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม 

ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ  ๓  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ  ๔  แลวคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไม 

รับพิจารณาราคาซองผูเสนอราคารายนั้น      เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือผิดพลาดไปจาก

เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ   ท้ังนี้    เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ

องคการบริหารสวนตําบลเทานั้น 

       ๕.๓  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี

ดังตอไปนี้ 

  (๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคานั้นในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคา

ขององคการบริหารสวนตําบล 

 

 -๔- 

  (๒)   ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด  หรือ

ท้ังหมดในใบเสนอราคา 

  (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปนสาระสําคัญหรือมีผลทํา

ใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 

  (๔)  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ   ตก   เติม   แกไข   เปลี่ยนแปลง   โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ

พรอมประทับตรา  (ถามี)  กํากับไว 

        ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการบริหาร

สวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริงสภาพฐานะหรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคาไดองคการ

บริหารสวนตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

        ๕.๕  องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซ่ึงสิทธิ์ท่ีจะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ

ท้ังหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจยกเลิกการสอบราคา

โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแลวแตจะพิจารณา ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญและใหถือวาการตัดสิน

ของทางองคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  มิได    รวมท้ังองคการบริหารสวน

ตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษ  ผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงาน  ไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการ

คัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวา  การเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต  เชน  การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือ

ใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เปนตน 



         ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาไดคณะกรรมการ

เปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอนั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคา

สามารถดําเนินงานตามราคาจางใหเสร็จสมบูรณ  หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟง    องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรับ

ราคาของผูเสนอราคารายนั้น   

  ๕.๖  ในกรณีท่ีปรากฎขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวาผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการ

คัดเลือกตามท่ีไดประกาศรายชื่อไวตามขอ  ๔.๕  เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  ณ  วัน

ประกาศสอบราคาหรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ  ๑.๖  

องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ

ตามขอ  ๔.๕  และองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 

          ในกรณีนี้หากองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีไดดําเนินการ

ไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 
 

๖.  การทําสัญญาจาง 

ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุ  ในขอ  ๑.๓   กับองคการบริหารสวนตําบล

ภายใน ๗ วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา (๕%) ของราคา

คาจางท่ีสอบราคาไดใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ 

       ๖.๑  เงินสด 

       ๖.๒ เช็ดท่ีธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล   โดยเปนเช็ดลงวันท่ีทําสัญญาหรือกอนหนานั้น  

ไมเกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ 

       ๖.๓  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ  ๑.๔  (๑) 

       ๖.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุน

หลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาต ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 

แหงประเทศไทย  ซ่ึงไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง  ๆ ทราบแลว       โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุ

ในขอ  ๑.๔ (๑) 

             ๖.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

    หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน   ๑๕ วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา  (ผูรับ

จาง)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

 

 -๕- 
  

 ๗.  คาจางและการจายเงิน    (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 

องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปน   ๓   งวด  ดังนี้ 

งวดท่ี  ๑    งานโครงสรางเปนรอยละ  ๔๓.๗๘  ของคาจางเหมาตามท่ีตกลงทําสัญญาวาจาง   จะจายใหเม่ือ 

ผูรับจางไดทําการกอสรางดังนี้ 

- หลอคอนกรีตฐานราก  เสาตอมอ  คอนกรีตเสริมเหล็ก   ท้ังหมดแลวเสร็จ 

- หลอคอนกรีตคาน คอนกรีตเสริมเหล็ก  ท้ังหมดแลวเสร็จ 

- หลอคอนกรีตเสา  คอนกรีตเสริมเหล็ก   ท้ังหมดแลวเสร็จ 

- หลอคอนกรีตคาน   คอนกรีตเสริมเหล็ก   ชั้นหลังคาท้ังหมดแลวเสร็จ 

- เทพ้ืนคอนกรีต  พ้ืน  คอนกรีตเสริมเหล็ก  ท้ังหมดแลวเสร็จ 



- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กท้ังหมดแลวเสร็จ 

- มุงกระเบื้องหลังคาและสวนประกอบตาง ๆ ของหลังคาแลวเสร็จ 

- ทําการกอสรางสวนตาง ๆ ของงานโครงสราง  สวนท่ีเหลือท้ังหมดแลวเสร็จ 

- ปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  ๑  ปาย 

กําหนดเวลาแลวเสร็จ  ๗๐  วนั   จากวันลงนามในสัญญา 
 

      งวดท่ี ๒  งานสถาปตยกรรม  เปนรอยละ   ๔๑.๕๖   ของคาจางเหมาตามท่ีตกลงทําสัญญาวาจาง จะจายให

เม่ือผูรับจางไดทําการกอสราง  ดังนี้ 

- กออิฐผนัง  ติดตั้งวงกบ  พรอมท้ังหลอคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลังท้ังหมดแลวเสร็จ 

- ฉาบปูนภายใน  ภายนอก  ท้ังหมดแลวเสร็จ 

- ตกแตงผนังปูกระเบื้องเคลือบ  ท้ังหมดแลวเสร็จ 

- ตกแตงผิวพ้ืนกระเบื้องเคลือบ  ท้ังหมดแลวเสร็จ 

- ทําโครงฝาชายคา  ติดตั้งระแนงสําเร็จรูป  ท้ังหมดแลวเสร็จ 

- ทําโครงฝาเพดาน  ติดตั้งแผนผิวเพดาน  ท้ังหมดแลวเสร็จ 

- ติดตั้งบานประตู  บานหนาตางพรอมอุปกรณ  ท้ังหมดแลวเสร็จ 

- ทาสีภายนอก  ภายใน  ท้ังหมดแลวเสร็จ 

กําหนดเวลาแลวเสร็จ  ๓๐  วนั   จากวันลงนามในสัญญา 
 

  งวดท่ี  ๓   งานตบแตงและอ่ืน ๆ เปนรอยละ   ๑๔.๖๖  ของคาจางเหมาตามท่ีตกลงทําสัญญาวาจาง   

จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการกอสราง  ดังนี้ 

- ติดตั้งสุขภัณฑชุดผนังและหองน้ําสําเร็จรูป  พรอมอุปกรณ ท้ังหมดแลวเสร็จ 

- ติดตั้งระบบไฟฟาและไฟฉุกเฉิน  ท้ังหมดแลวเสร็จ 

- ติดตั้งระบบสุขาภิบาล   งานระบบทอตาง ๆ ภายในอาคาร  งานวางทอระบายน้ํา  ท้ังหมด 

แลวเสร็จ 

- งานอ่ืน ๆ เชน  ราวระเบียงและสแตนเลส  บัวเชิงผนัง  ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ  ท้ัง 

หมดแลวเสร็จนอกจากนี้ใหทําการกอสรางงานสวนอ่ืน ๆ ท่ีเหลือท้ังหมดแลวเสร็จ เรียบรอยถูกตอง ครบถวนตามรูปแบบ

รายการกอสรางและสัญญาทุกประการ   

- ปายโครงการ  จํานวน  ๑  ปาย 

กําหนดเวลาแลวเสร็จ……๒๐….วัน จากวันลงนามในสัญญา 
 

 หมายเหตุ  :   แบงงวดงานเปน  ๓  รายการ  กําหนดเวลาแลวเสร็จท้ังหมด   ๑๒๐   วัน  ท้ังนี้ผูรับจาง

สามารถสงมอบงานเปนงวด  หรือพรอมกันก็ได  เม่ือผูรับจางไดทําการกอสรางงานนั้นแลวเสร็จ  เรียบรอยครบถวน

ตามรายละเอียดท่ีระบุไวในงวดงาน 
 

๘. อัตราคาปรับ 

คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ  ๑๗  ใหคิดในอัตรารอยละ  ๐.๑๐   ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

 -๖- 

  ๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓  แลวแตกรณี 

จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดภายในระยะเวลาไมนอยกวา……เดือน  ๒  ปนับถัดจากวันท่ีองคการ



บริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน   ๗   วัน  นับถัดจาก

วันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 

 ๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  

       ๑๐.๑    เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจาก….เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๕๘   การลงนามในสัญญาจะกระทําก็ตอเม่ือ  องคการบริหารสวนตําบล  ไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจาก เงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  แลวเทานั้น 

  ราคางบประมาณในการดําเนินการกอสรางท้ังส้ิน   ๑,๕๒๔,๐๐๐.-บาท   (หนึ่งลานหาแสนสองหม่ืนส่ี

พันบาทถวน) 

        ๑๐.๒ เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตามสอบ

ราคาจางแลวถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดย

ทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนไดตาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  

ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูรับจางตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้ 

   ๑. แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน  ๗  วัน  นับถัด

จากวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศเวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนให

บรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

   ๒.  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ

มายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทยซ่ึงจะตองไดรับอนุญาต

เชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

    ๓.  ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑)  หรือ  (๒)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี 

  ๑๐.๓  ผูเสนอราคาซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาท่ี

ทางราชการกําหนดระบุไวในขอ  ๖  องคการบริหารสวนตําบลอาจเรียกรองใหชดใชความเสียหาย  (ถามี)  รวมท้ังจะ

พิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

       ๑๐.๔  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให

เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี) 
 

 ๑๑.  การปรับราคาคางานกอสราง 

  การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังกลาวในขอ  ๑.๕  จะนํามาใชในกรณีท่ีคางาน

กอสรางลดลงหรือเพ่ิมข้ึน  โดยวิธีการดังตอไปนี้ 

  ตามเง่ือนไขหลักเกณฑสูตรและวิธีคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  

๒๒  สิงหาคม  ๒๕๓๒  เรื่อง  การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะก

รัฐมนตรี  ท่ี  นร  ๐๒๐๓/ว  ๑๐๙  ลงวันท่ี  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๓๒ 

 ๑๒.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

      ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมาย  และระเบียบไดโดยกําหนดไว

โดยเครงครัด 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

                    วันท่ี    ๑๗     พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 


