
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

เร่ือง   สอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานปอแดง   หมูท่ี ๔ 
……………………………………………………………………………….. 

 

องคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง   มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็  บานปอแดง   หมูที่  ๔   ปริมาณงาน   ขนาดกวางเฉลี่ย   ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๑๐.๐๐ 
เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรอืพื้นที่ไมนอยกวา   ๓๓๐.๐๐  ตารางเมตร   พรอมปายประชาสมัพันธ   จํานวน  
๑  ปาย  และปายโครงการตามแบบปายมาตรฐาน  จํานวน  ๑  ปาย   รายละเอียดตามที่ อบต.ภูหลวงกําหนด 

 

ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งน้ีเปนเงินท้ังสิ้น   ๑๖๓,๐๐๐.- บาท   
(-หน่ึงแสนหกหมื่นสามพันบาทถวน) 
 

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
 

๑.เปนนิติบุคคลทีม่ีอาชีพรบัจางงานทีส่อบราคาจางดังกลาวซึ่งมผีลงานกอสรางประเภท 
เดียวกันในวงเงินไมนอยกวา  ๘๑,๕๐๐- บาท  และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกบัสวนราชการ  หนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบรหิารราชการสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนทีอ่งคการบริหาร
สวนตําบลภูหลวงเช่ือถือ 

๒.ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือในบัญชีรายช่ือผูทิง้งานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว หรอืไม 
เปนผูที่ไดรบัผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิง้งานตามระเบียบของทางราชการ 

๓.ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นทีเ่ขาเสนอราคาใหแกองคการบรหิาร 
สวนตําบลภูหลวง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมในการสอบราคาครัง้น้ี 

๔.ไมเปนผูไดรบัเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผู 
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันน้ัน 

๕.นิติบุคคลทีจ่ะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบญัชีรายรับรายจายหรือแสดง 
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
  ๖.นิติบุคคลทีจ่ะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซือ้จัดจางดวย 
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government  Procurement  :  e-GP)  ตองงลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง  ที่เว็บไซตศูนยขอมลูจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
  ๗.คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร  เวนแต  การจายเงินแตละครั้งซึง่มมีูลคาไม
เกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
 

ยื่นซองสอบราคา   ในวันท่ี....๑๕....กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา   
๑๖.๓๐ น.  ณ   ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ   ที่วาการอําเภอ
ปกธงชัยช้ัน ๑   อําเภอปกธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา   และ 
 
 

                  /กําหนด............ 
 



-๒- 
 

กําหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันท่ี...๑๖ – ๒๗...กรกฎาคม ๒๕๕๘  ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐ น.  
ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.   ณ   ฝายพัสดุ   กองคลัง  องคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง  อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา    

กําหนดเปดซองสอบราคาในวันท่ี....๒๘......กรกฎาคม  ๒๕๕๘    ระหวางเวลา  ๐๙.๐๐ น.  
เปนตนไป  ณ   ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ   ที่วาการอําเภอ
ปกธงชัยช้ัน ๑   อําเภอปกธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา     
    

  ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   ๕๐๐.- บาท   ไดทีฝ่ายพัสดุ  กองคลัง  
องคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง   ระหวางวันท่ี.....๑๕ – ๒๗....กรกฎาคม  ๒๕๕๘  หรือสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข   ๐๔๔ – ๓๖๐๒๙๑    ในวันและเวลาราชการ  
 

            ประกาศ  ณ   วันที่    ๑๕   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 
 
         
               (นายมนตรี   กรกิ่ง) 
                       นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารสอบราคาจาง  เลขที่  ๑๐/๒๕๕๘ 
งานจางเหมาโครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็กบานปอแดง   หมูที่  ๔   ตําบลภูหลวง 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง     ลงวันที่   ๑๕   กรกฎาคม    ๒๕๕๘ 
……………………………………………………………. 

องคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง   ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา  “องคการบริหารสวนตําบล”   มีความ 
ประสงคจะสอบราคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บานปอแดง  หมูที่  ๔   ตําบลภูหลวง   
ปริมาณงาน   ขนาดกวางเฉลี่ย   ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๑๐.๐๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา   
๓๓๐.๐๐  ตารางเมตร   พรอมปายประชาสัมพันธ   จํานวน  ๑  ปาย  และปายโครงการตามแบบปายมาตรฐาน  
จํานวน  ๑  ปาย   รายละเอียดตามที่ อบต.ภูหลวงกําหนด  พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธ  จํานวน  ๑  ปาย   
ปายโครงการตามแบบปายมาตรฐาน  จํานวน   ๑   ปาย  รายละเอียดและแบบแปลนที่กําหนดให  
 

ราคากลางในการกอสรางครั้งน้ี   ๑๖๓,๐๐๐.-บาท   (-หน่ึงแสนหกหมื่นสามพันบาทถวน) 
 

โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปน้ี 
๑.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

 ๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด 
 ๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
 ๑.๓  แบบสัญญาจาง 
 ๑.๔  แบบหนังสือคํ้าประกัน    
     (๑)  หลักประกันสญัญา 
    (๒)  หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา 
    (๓)  หลักประกันผลงาน 
 ๑.๕  สูตรการปรับราคา 
 ๑.๖  บทนิยาม 
    (๑)  ผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกนั 
    (๒)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
๑.๗   แบบบัญชีเอกสาร 
    (๑)  บัญชีเอกสารสวนที่  ๑ 
    (๒)  บัญชีเอกสารสวนที่  ๒ 
๑.๘   รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม  BOQ  (Bill  of  Quantities)  

(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะเสนอราคาไดรูขอมูลไดเทา
เทียมกันและเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได) 
      ๑.๙   เอกสารแนบอ่ืน ๆ 
 

๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
     ๑.เปนนิติบุคคลทีม่ีอาชีพรบัจางและมผีลงานทีส่อบราคาจางดังกลาวซึ่งมีผลงานกอสรางประเภท 

เดียวกันในวงเงินไมนอยกวา ๘๑,๕๐๐.- บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ  หนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบรหิารราชการสวนทองถ่ิน  รฐัวิสาหกจิ  หรอืหนวยงานเอกชนทีห่นวยการบรหิาร
ราชการสวนทองถ่ินเช่ือถือ 

๒.ผูทีป่ระสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือในบัญชีรายช่ือผูทิง้งานของทางราชการและได 
แจงเวียนช่ือแลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

 / ๓.ไมเปน............. 



-๒- 
 

๓.ไมเปนผูไดรบัเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอ 
ราคาไดมคํีาสั่งใหสละสทิธ์ิความคุมกันน้ัน 

๔.ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นทีเ่ขาเสนอราคาใหแกองคการบรหิารสวน 
ตําบลภูหลวง  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการสอบราคาครั้งน้ี 

๕.นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรอืแสดงบญัชี 
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

๖.นิติบุคคลทีจ่ะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ 
อิเลก็ทรอนิกส (e-Government  Procurement  :  e-GP)  ตองงลงทะเบียนในระบบอเิลก็ทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง  ที่เว็บไซตศูนยขอมลูจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
      ๗.คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร  เวนแต  การจายเงินแตละครั้งซึง่มมีูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
 

๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไวนอกซอง 

ใบเสนอราคาเปน  ๒  สวน  คือ 
๓.๑  สวนท่ี  ๑  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี     

(๑)   ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
  (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัดใหย่ืนสําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคลบญัชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ  ผูมอีํานาจควบคุมพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
         (ข)   บริษัทจํากัดหรอืบริษัทมหาชนจํากัด   ใหย่ืนสําเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลหนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุมและบญัชีผูถือหุนรายใหญ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
  (๒)   ในกรณีเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีม่ิใชนิติบุคคล  ใหย่ืนสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูน้ัน  สํานาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน  (ถาม)ี  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน  พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง 
  (๓)   ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา  ใหย่ืนสําเนาสัญญาของ
การเขารวมคาสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคาและในกรณีผูเขารวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลธรรมดาที่
มิใชสัญชาติไทยใหย่ืนสําเนาหนังสอืเดินทางหรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหย่ืนเอกสารตามที่ไดระบุไวใน (๑) 
  (๔)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  สําเนาหนังสือรบัรอง 
  (๕)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ  ๑.๗ (๑) 
      ๓.๒  สวนที่  ๒  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
  (๑)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีทีผู่เสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  (๒)  สําเนาหนังสอืรบัรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง   
  (๓)  บัญชีรายการกอสราง  หรือใบแจงปรมิาณงาน  ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ  
คาแรงงาน  ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย 
  (๔)  บัญชีรายการเอกสารสวนที่  ๒  ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกบัซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ  
๑.๗ (๒) 
 
 
           / ๔.การเสนอ...... 
 



 -๓- 
 

         ๔.  การเสนอราคา 
๔.๑  ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาน้ี    โดยไมมีเงื่อนไข 

ใด ๆ ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมอืช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่
เสนอตองระบุใหตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมกีารขูดลบหรือแกไขเปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผู
เสนอราคาพรอมประทบัตรา  (ถาม)ี  กํากับไวดวยทุกแหง 

๔.๒   ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบญัชีรายการกอสรางใหครบถวนในการ 
เสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย  และ
หรือตอรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ทั้งน้ี  ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทัง้ตัว
เลขและตัวหนังสือ   ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสอืเปนสําคัญ   โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวม
คาภาษีมลูคาเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น  และคาใชจายทั้งปวงไวแลว  
  ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคา  ไมนอยกวา   ๔๕  วัน   นับแตวันเปดซองสอบ
ราคา   โดยภายในกําหนดย่ืนราคาผูเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 

๔.๓   ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลว  เสร็จไมเกิน   ๓๐  วัน  นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง  หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน 

๔.๔  กอนย่ืนซองสอบราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรปูและรายละเอียดฯลฯใหถ่ี
ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา  
       ๔.๕  ผูเสนอราคาจะตองย่ืนซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง  “ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานปอแดง   หมูท่ี  ๔    
ตําบลภูหลวง”    โดยระบุไวหนาซองวา  “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี   ๑๐/๒๕๕๘” โดยยื่น
โดยตรงตอเจาหนาท่ีรับซองสอบราคา ในวันท่ี....๑๕.....กรกฎาคม ๒๕๕๘   ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐ น.  –  
๑๒.๐๐น.  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ   ท่ีวาการ
อําเภอปกธงชัยชั้น ๑  อําเภอปกธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา    และยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี...๑๖ – ๒๗...
กรกฎาคม   ๒๕๕๘  ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐ น.  -  ๑๖.๓๐ น.  ณ   งานพัสดุ  กองคลัง  องคการบริหาร
สวนตําบลภูหลวง  อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ   ท่ีวาการอําเภอปกธงชัยชั้น ๑  อําเภอปกธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา      
       เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
       คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละ
รายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  ตามขอ  ๑.๖ (๑)  ณ  วันประกาศสอบ
ราคาหรือไมปลดประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 
       หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอ
ราคาวามีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ  ๑.๖ (๒)  และ
คณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมคณะกรรมการฯ จะตัด
รายช่ือผูเสนอราคารายน้ันออกจากการเปนผูเสนอราคาและประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกและองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงานเวนแตคณะ
กรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายน้ันเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทาง
ราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 
       ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมอาจอุทรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน  ๓  วัน  นับแต
วันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคาการวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด 
 
 



 
 -๔- 

       คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรบัการ
คัดเลือกดังกลาวขางตน  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบล  ระดับ
อําเภอปกธงชัย  ที่วาการอําเภอปกธงชัย  ในวันท่ี...๒๘...กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป 
       การย่ืนอุทธรณตามวรรคหา  ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอ
ราคาเวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิง
และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิงใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการ
เปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 
 

         ๕.   หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
๕.๑  ในการสอบราคาครั้งน้ีองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง   จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
๕.๒  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  ๒  หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคาไม 

ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ  ๓  หรือย่ืนซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ  ๔  แลวคณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาจะไมรับพจิารณาราคาซองผูเสนอราคารายน้ัน      เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือ
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนทีม่ิใชสาระสําคัญ   ทั้งน้ี    เฉพาะในกรณีที่พจิารณาเห็นวา
จะเปนประโยชนตอองคการบรหิารสวนตําบลเทาน้ัน 
       ๕.๓  องคการบรหิารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพจิารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันใน
กรณีดังตอไปน้ี 
  (๑) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคาน้ันในบัญชีผูรบัเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรบัเอกสาร
สอบราคาขององคการบรหิารสวนตําบล 
  (๒)   ไมกรอกช่ือนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  หรอืลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหน่ึงอยาง
ใด  หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
  (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขทีก่ําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
  (๔)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ   ตก   เติม   แกไข   เปลี่ยนแปลง   โดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือช่ือพรอมประทับตรา  (ถาม)ี  กํากับไว 
        ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรอื
องคการบรหิารสวนตําบลมีสทิธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเทจ็จริงสภาพฐานะหรือขอเทจ็จริงอืน่ใดที่เกี่ยวของกับผู
เสนอราคาไดองคการบรหิารสวนตําบลมสีิทธิที่จะไมรบัราคาหรือไมทําสญัญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง 
        ๕.๕  องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึง่สทิธ์ิที่จะไมรบัราคาตํ่าสุดหรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใดหรืออาจ
ยกเลกิการสอบราคาโดยไมพจิารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแลวแตจะพิจารณา ทั้งน้ี  เพื่อประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินของทางองคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรอง
คาเสียหายใด ๆ  มิได    รวมทั้งองคการบรหิารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษ  ผูเสนอ
ราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน  ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมเีหตุทีเ่ช่ือไดวา  การ
เสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต  เชน  การเสนอเอกสารอนัเปนเท็จหรอืใชช่ือบุคคลธรรมดาหรอืนิติบุคคลอื่นมา
เสนอราคาแทน  เปนตน 
 
 
           / ในกรณี............. 
 



 -๕- 
         ในกรณีที่ผูเสนอราคาตํ่าสุดเสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอน้ันช้ีแจง และแสดงหลักฐานที่ทําให
เช่ือไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามราคาจางใหเสร็จสมบูรณ  หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟง    องคการ
บริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายน้ัน   
  ๕.๖  ในกรณีที่ปรากฎขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวาผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายช่ือไวตามขอ  ๔.๕  เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอ
ราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมตามขอ  ๑.๖  องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายช่ือตามขอ  ๔.๕  และองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอ
ราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน 
          ในกรณีน้ีหากองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิงปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได 
 

๖.  การทําสัญญาจาง 
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสญัญาดังระบุ  ในขอ  ๑.๓   กับองคการบรหิาร

สวนตําบลภายใน ๗ วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลกัประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอย
ละหา (๕%) ของราคาคาจางทีส่อบราคาไดใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใช
หลักประกันอยางหน่ึงอยางใดตอไปน้ี 
       ๖.๑  เงินสด 
       ๖.๒ เช็ดที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล   โดยเปนเช็ดลงวันที่ทําสญัญาหรือกอน
หนาน้ัน  ไมเกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ 
       ๖.๓ หนังสอืคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน  ขอ ๑.๔  
(๑) 
       ๖.๔ หนังสอืคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุน  หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรบัอนุญาต ใหประกอบกิจการเงินทุนเพือ่การพาณิชยและประกอบธุรกจิคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคาร 
แหงประเทศไทย  ซึ่งไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง  ๆ ทราบแลว       โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้า
ประกันดังระบุในขอ  ๑.๔ (๑) 
             ๖.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
    หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน   ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา  
(ผูรับจาง)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
 

 ๗.  คาจางและการจายเงิน    (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
องคการบรหิารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปน   ๑   งวด  ดังน้ี 
งวดที่  ๑    เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ…………………..ของคาจาง       เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……...………………ใหแลวเสรจ็ภายใน……………….วัน 
      งวดที่ ๒  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ……………………ของคาจาง      เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………ใหแลวเสร็จภายใน……………….วัน 



 
 -๖- 

    งวดสุดทาย   เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ  ๑๐๐  ของคาจาง   เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมด
ใหแลวเสรจ็เรียบตามสัญญา  รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 

 

๘. อัตราคาปรับ 
    คาปรับตามแบบสญัญาจางขอ  ๑๗  ใหคิดในอัตรารอยละ  ๐.๑๐   ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

 

  ๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓  

แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดภายในระยะเวลาไมนอยกวา……เดือน  ๒  
ปนับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน   ๗   วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 

 ๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
       ๑๐.๑    เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งน้ีไดมาจาก….เงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือสนับสนุนการ

บริหารจัดการของ  อปท.ตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘   การลง
นามในสัญญาจะกระทําก็ตอเมื่อ  องคการบริหารสวนตําบล   ไดรับความเห็นชอบในการขอขยายเวลากอ
หน้ีผูกพัน  หรือไดรับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแลวเทาน้ัน 

       ราคางบประมาณในการดําเนินการกอสรางท้ังสิ้น   ๑๖๓,๐๐๐.-บาท   (-หน่ึงแสน 
หกหมื่นสามพันบาทถวน) 
        ๑๐.๒ เมื่อองคการบรหิารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
ตามสอบราคาจางแลวถาผูรับจางจะตองสั่งหรอืนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของ
น้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มเีรอืไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรบัขนไดตาที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรบัจางตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีดังน้ี 
   ๑. แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน ๗ วัน  
นับถัดจากวันทีผู่รบัจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศเวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือื่นได 
   ๒.  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทกุโดยเรือไทยหรือที่มสีิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่นทีม่ิใชเรอืไทย
ซึ่งจะตองไดรบัอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรอือื่นหรอืเปนของที่รฐัมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
    ๓.  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑)  หรอื  (๒)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสรมิการพาณิชยนาวี 
  ๑๐.๓  ผูเสนอราคาซึง่องคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลอืกแลวไมไปทําสญัญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุไวในขอ  ๖  องคการบรหิารสวนตําบลอาจเรียกรองใหชดใชความเสียหาย  
(ถาม)ี  รวมทั้งจะพจิารณาใหเปนผูทิง้งานตามระเบียบของทางราชการ 
       ๑๐.๔  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสทิธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถาม)ี 
 
 
           / ๑๑. การปรับ......... 
 



 -๗- 
 

 ๑๑.  การปรับราคาคางานกอสราง 
  การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังกลาวในขอ  ๑.๕  จะนํามาใชในกรณีที่
คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มข้ึน  โดยวิธีการดังตอไปน้ี 
  ตามเงื่อนไขหลักเกณฑสูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรบัราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๓๒  เรื่อง  การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะกรัฐมนตรี  ที่  นร  ๐๒๐๓/ว  ๑๐๙  ลงวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๓๒ 
 ๑๒.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

      ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรบัจางพึงปฏิบัติตามหลกัเกณฑที่กฎหมาย  และระเบียบไดโดย
กําหนดไวโดยเครงครัด 
 
 
 

องคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง 
                 วันที่    ๑๕     กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
        
 

ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง 
เรื่อง  การเปดเผยรายละเอียดคาใชจาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง และการคํานวณราคากลาง 

…………………………………………………………………. 
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๐๓/๗ แหงพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒ )พ.ศ.๒๕๕๔ องคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง จึงขอ
ประกาศรายละเอียดคาใชจาย เกี่ยวกบัการจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง และการคํานวณราคากลาง ดังน้ี 
         

๑.ชื่อโครงการ  กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็  บานปอแดง   หมูที่  ๔ 

   หนวยงานเจาของโครงการ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

๒.วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   ๑๖๓,๐๐๐.- บาท  (-หน่ึงแสนหกหมื่นสามพันบาทถวน) 

๓.ลักษณะงาน 

  โดยสังเขป กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานปอแดง   หมูที่  ๔ 

ขนาดกวางเฉลี่ย  ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร หรอืพื้นที่ไมนอยกวา ๓๓๐.๐๐  ตาราง
เมตร  พรอมปายประชาสัมพันธ  จํานวน  ๑ ปาย  และปายโครงการตามแบบปายมาตรฐาน  จํานวน  ๑  ปาย  

๔.ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เปนเงิน ๑๖๓,๐๐๐.- บาท 

๕.บัญชีประมาณราคากลาง 

   ๕.๑แบบแสดงรายการปริมาณและราคา(แบบ ปร.๔), แบบสรุปคากอสราง(แบบ ปร.๕ ก) 

๖.รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

   ๖.๑  นายสุวิทย  ทับลา             ตําแหนง  นักบริหารงานการเกษตร  

   ๖.๒  นายวรินทร  ยนจอหอ        ตําแหนง  นักบริหารการศึกษา 

   ๖.๓  นายสุทธิพงศ  ชัยวิรูญรัตน   ตําแหนง  นายชางโยธา         
 

 

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่  ๑๔   กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 

 

 

(นายมนตรี  กรกิง่) 

นายกองคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง  

 



 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 
 

๑. ชื่อโครงการ  กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก   บานปอแดง    หมูที่   ๔ 
หนวยงานเจาของโครงการ  กองชาง องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  ๑๖๓,๐๐๐.- บาท  (-หน่ึงแสนหกหมื่นสามพันบาทถวน) 
๓. ลักษณะงาน 

โดยสังเขป  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานปอแดง  หมูที่  ๔  ขนาดกวางเฉลี่ย  ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๓๓๐.๐๐  ตารางเมตร  พรอมปาย
ประชาสมัพันธ  จํานวน  ๑ ปาย  และปายโครงการตามแบบปายมาตรฐาน  จํานวน  ๑  ปาย    

     ๔.  ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๘   เปนเงิน  ๑๖๓,๐๐๐.- บาท 
๕. บัญชีประมาณราคากลาง 

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔), แบบสรุปคากอสราง (แบบ ปร.๕ ก) 
     ๖.  รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
 ๖.๑ นายสุวิทย  ทับลา          ตําแหนง  นักบริหารงานการเกษตร ประธานกรรมการ 
 ๖.๒ นายวรนิทร  ยนจอหอ     ตําแหนง  นักบริหารการศึกษา  กรรมการ 
 ๖.๓ นายสุทธิพงศ  ชัยวิรูญรัตน     ตําแหนง  นายชางโยธา  กรรมการ 
 

   

 
 
 
 
 

แบบ ป.ป.ช.๑ 


