
 

ประกาศ  องค์การบริหารสว่นต าบลร่อนพิบลูย์  
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล.สายขึ้นเขารามโรม(ตอนที ่๑ ,๓) 

  
             องค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพบิูลย์มคีวามประสงค์จะ  สอบราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล.สายขึ้นเขา
รามโรม(ตอนท่ี ๑ ,๓)  
              ราคากลางของงานกอ่สร้างในการสอบราคาคร้ังนี้เป็นเงินท้ังส้ิน  ๗๒๙,๙๐๐.๐๐  บาท  
(เจ็ดแสนสองหมืน่เกา้พนัเกา้ร้อยบาทถ้วน ) 

          ผู้มสิีทธิเสนอราคาจะต้องมคุีณสมบัติ  ดังต่อไปนี้  
                   ๑. เป็นผู้มอีาชีพรับจ้างงานท่ีสอบราคาจ้าง  ซ่ึงมผีลงานกอ่สร้างประเภทเดียวกนั ในวงเงินไมน่้อย
กว่า ๓๖๔,๙๕๐.๐๐  บาท 
                   ๒. ไมเ่ป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
                   ๓. ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไมย่อมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มคี าส่ังให้สละสิทธ์ิความคุ้มกนัเช่นว่านั้น  
                   ๔. ไมเ่ป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้เสนอราคารายอืน่ท่ีเข้าเสนอราคาให้แกอ่งค์การบริหารส่วน
ต าบลร่อนพบิูลย์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างคร้ังนี้  
                  ๕.  ผู้รับแบบรายการจะต้องเป็นหุน้ส่วนผู้จัดการหรือหุน้ส่วนหรือผู้ได้รับมอบอ านาจกรณีผู้ได้รับ
มอบอ านาจจะต้องแสดงหลักฐานประจ าตัวประชาชนตัวจริงของผู้มอบอ านาจในวันซ้ือแบบรายการและให้ผู้ซ้ือ
แบบรายการไปดูสถานท่ีกอ่สร้างด้วยตัวเอง โดยถือว่าผู้ซ้ือแบบรายการได้ทราบสถานท่ีกอ่สร้างตลอดจนอปุสรรค
และปัญหาต่าง ๆ ดีแล้วเมือ่มอีปุสรรคและปัญหาในการท างานจะน ามาอา้งให้พน้ผิดต่อ   องค์การบริหารส่วน
ต าบลร่อนพบิูลย์  ไมไ่ด้  
                 ๖.นิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอเิล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมลูจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ       
                  ๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมมีลูค่าไมเ่กนิสาม
หมืน่บาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดกไ็ด้                                                                                                                            

                  ๘.  การจัดซ้ือจัดจ้างในคร้ังนี้  จะมกีารลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมือ่  
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙  มผีลบังคับใช้  และองค์การบริหารส่วน
ต าบลร่อนพบิูลย์สามารถยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้างได้  

 

 



                  ก าหนดย่ืนซองสอบราคา ในวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘  ถึงวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘  ต้ังแต่
เวลา ๐๘.๐๐  น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐  น. ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพบิูลย์ และย่ืนซองสอบราคาได้ท่ี 
ศูนย์ข้อมลูข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบล(ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอร่อนพบิูลย์) ในวันท่ี ๑๕ เดือนกนัยายน พ.ศ.
๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันท่ี  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘  ต้ังแต่
เวลา ๑๐.๐๐  น. เป็นต้นไป 
                  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร สอบราคาจ้าง   ได้ท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพบิูลย์ ในราคาชุด
ละ ๗๐๐ บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)  ในวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘  ถึงวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘  ต้ังแต่
เวลา ๐๘.๐๐  น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐  น.  ดูรายละเอยีดได้ท่ีเว็บไซต์  www.roonpiboon.com หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข  ๐๗๕๔๔๙๓๔๕  ในวันและเวลาราชการ  
   
                  ประกาศ ณ วันท่ี ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

 

(นายวิฑูรย์ หมอ่มปลัด ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพบิูลย์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสาร  สอบราคาจ้าง  เลขที่ ๐๐๑/๒๕๕๙ 
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล.สายขึ้นเขารามโรม(ตอนที ่๑ ,๓) 

ตามประกาศ  องค์การบริหารสว่นต าบลร่อนพิบลูย์  
ลงวันที่ ๕ ตลุาคม ๒๕๕๘ 

...................................................... 

                 องค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพบิูลย์  ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า  "องค์การบริหารส่วนต าบล" มคีวาม
ประสงค์จะ  สอบราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล.สายขึ้นเขารามโรม(ตอนท่ี ๑ ,๓) ณ หมูท่ี่ ๓ ต าบลร่อนพบิูลย์  โดย
มขี้อแนะน าและข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้   
 
                 ๑. เอกสารแนบทา้ยเอกสาร  สอบราคา  
                       ๑.๑  แบบรูปรายการละเอยีด  
                       ๑.๒  แบบใบเสนอราคา  
                       ๑.๓  แบบสัญญาจ้าง 
                       ๑.๔  แบบหนังสือค้ าประกนั  
                                (๑) หลักประกนัสัญญา  
                                (๒) หลักประกนัการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า  
                                (๓) หลักประกนัผลงาน 
                       ๑.๕  สูตรการปรับราคา 
                       ๑.๖  บทนิยาม 
                                (๑) ผู้เสนอราคาท่ีมผีลประโยชน์ร่วมกนั  
                                (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
                       ๑.๗      แบบบัญชีเอกสาร  
                                (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
                       ๑.๘      รายละเอยีดการค านวณราคากลางงานกอ่สร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities) 
(รายละเอยีดการค านวณราคากลางงานกอ่สร้างเป็นการเปิดเผยเพือ่ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมลูได้เท่า
เทียมกนัและเพือ่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้)  
  
                  ๒. คุณสมบตัขิองผู้เสนอราคา  
                       ๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มอีาชีพรับจ้างงานท่ี  สอบราคาจ้าง 
                       ๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไมเ่ป็นผู้ท่ีได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอืน่เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ  
                       ๒.๓  ผู้เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้เสนอราคารายอืน่  ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ ๑.๖ 
                       ๒.๔  ผู้เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมย่อมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มคี าส่ังให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกนัเช่นว่านั้น   



                       ๒.๕  มผีลงานกอ่สร้าง ประเภทเดียวกนักบังานท่ี  สอบราคาจ้าง ในวงเงินไมน่้อยกว่า
๓๖๔ ,๙๕๐.๐๐  บาทและเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอืน่ซ่ึงมกีฎหมายบัญญัติให้มฐีานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกจิ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีกรมเชื่อถือ 
 
                  ๓. หลกัฐานการเสนอราคา  
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคา  เป็น ๒ ส่วน คือ  
                       ๓.๑  ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมเีอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                         (ก) ห้างหุน้ส่วนสามญัหรือห้างหุน้ส่วนจ ากดั  ให้ย่ืนส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุน้ส่วนผู้จัดการ  ผู้มอี านาจควบคุม(ถ้าม)ี  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                         (ข) บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั  ให้ย่ืนส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มอี านาจควบคุม(ถ้าม)ีและบัญชีผู้ถือ
หุน้รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมใิช่นิติบุคคล  ให้ย่ืน
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุน้ส่วน  (ถ้าม)ี ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุน้ส่วน  พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ย่ืนส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาท่ีมใิช่สัญชาติไทย  กใ็ห้ย่ืนส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ย่ืนเอกสาร
ตามท่ีระบุไว้ใน  (๑) 
                                (๔) ใบแสดงการลงทะเบียนผู้ค้าในระบบอจีีพี  
                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบัซองใบเสนอราคา  ตามแบบใน
ข้อ ๑.๗  (๑) 
                       ๓.๒  ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมเีอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) หนังสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอืน่ ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๒) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานกอ่สร้าง   พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                (๓) บัญชีรายการกอ่สร้าง(หรือใบแจ้งปริมาณงาน)  ซ่ึงจะต้องแสดงรายการ
วัสดุ อปุกรณ์ค่าแรงงาน  ภาษปีระเภทต่าง  ๆ รวมท้ังก าไรไว้ด้วย 
                                (๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบัซองใบเสนอราคา  ตามแบบใน
ข้อ ๑.๗  (๒) 
 
                  ๔. การเสนอราคา  
                       ๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องย่ืนเสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสาร สอบราคานี้ โดยไมม่ี
เง่ือนไขใด  ๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมอืชื่อของผู้เสนอราคาให้
ชัดเจน จ านวนเงินท่ีเสนอจะต้องระบุตรงกนัท้ังตัวเลขและตัวอกัษร  โดยไมม่กีารขูดลบหรือแกไ้ข  หากมกีารขูด



ลบ ตกเติม แกไ้ข เปล่ียนแปลงจะต้องลงลายมอืชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา  (ถ้าม)ี ก ากบัไว้ด้วยทุกแห่ง 
                       ๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอ่สร้างให้ครบถ้วน  ใน
การเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพยีงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม  และหรือราคา  ต่อ
หน่วย และหรือต่อรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้อง
ตรงกนัท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไมต่รงกนัให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวม
ท้ังส้ินซ่ึงรวมค่าภาษมีลูค่าเพิม่  ภาษอีากรอืน่ และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้แล้ว 
                                ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไมน่้อยกว่า  ๙๐วัน นับแต่วันเปิดซองใบ
เสนอราคา โดย ภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอ
ราคามไิด้ 
                       ๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการกอ่สร้างแล้วเสร็จไมเ่กนิ  ๖๐ วัน นับ
ถัดจากวันลง นามในสัญญาจ้าง หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้เร่ิมท างาน   
                       ๔.๔  กอ่นย่ืนซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูป และ
รายละเอยีด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและ  เข้าใจเอกสารสอบราคา  ท้ังหมดเสียกอ่นท่ีจะตกลงย่ืนซอง สอบราคาตาม
เง่ือนไขในเอกสารสอบราคา  
                       ๔.๕  ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง  ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล.สายขึ้นเขารามโรม(ตอนท่ี ๑ ,๓) โดยระบุไว้ท่ีหน้าซอง
ว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร  สอบราคา  เลขท่ี๐๐๑/๒๕๕๙ " ย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘   ถึง
วันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘  ต้ังแต่เวลา  ๐๘.๐๐  น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐  น. ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ร่อนพบิูลย์ และย่ืนซองสอบราคาได้ท่ี ศูนย์ข้อมลูข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบล(ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอ
ร่อนพบิูลย์) ในวันท่ี ๑๕ เดือนกนัยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  
                                เมือ่พน้ก าหนดเวลาย่ืนซองสอบราคา  แล้วจะไมรั่บซอง  สอบราคาโดยเด็ดขาด 
                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา  จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
แต่ละรายว่า  เป็นผู้เสนอราคาท่ีมผีลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้เสนอราคารายอืน่  ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศ
สอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมสิีทธิได้รับการคัดเลือกกอ่นการเปิดซองใบเสนอราคา 
                                หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคากอ่นหรือในขณะท่ีมกีารเปิดซองใบ
เสนอราคาว่า มผู้ีเสนอราคากระท าการอนัเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตาม
ข้อ ๑.๖  (๒) และคณะกรรมการฯ  เชื่อว่ามกีารกระท าอนัเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมี
สิทธิได้รับการคัดเลือก  และองค์การบริหารส่วนต าบลจะพจิารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน  เว้น
แต่คณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมอืเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณา
ของทางราชการและมไิด้เป็นผู้ริเร่ิมให้มกีารกระท าดังกล่าว 
                                ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา
ท่ีมผีลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้เสนอราคารายอืน่  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอนั
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอทุธรณ์ค าส่ังดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  ๓ วัน นับ
แต่วันท่ีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา  การวินิจฉัยอทุธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด   
                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา  จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมสิีทธิ
ได้รับการคัดเลือก  ดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์ข้อมลูข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบล(ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอ
ร่อนพบิูลย์) ในวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘  ต้ังแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น. เป็นต้นไป   



                                การย่ืนอทุธรณ์ตามวรรคห้า  ย่อมไมเ่ป็นเหตุให้มกีารขยายระยะเวลาการเปิดซองใบ
เสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพจิารณาเห็นว่า  การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แกท่างราชการ
อย่างย่ิง และในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพจิารณาเห็นด้วยกบัค าคัดค้านของผู้อทุธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แกท่างราชการอย่างย่ิงให้ปลัดกระทรวงมอี านาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
                  ๕. หลกัเกณฑ์และสทิธใินการพิจารณาราคา  
                       ๕.๑  ในการ สอบราคา คร้ังนี ้องค์การบริหารส่วนต าบลจะพจิารณาตัดสินด้วย  ราคารวม 
                       ๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมคุีณสมบัติไมถู่กต้องตามข้อ  ๒ หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคา
ไมถู่กต้องหรือไมค่รบถ้วนตามข้อ  ๓ หรือย่ืนซองสอบราคาไมถู่กต้องตามข้อ  ๔ แล้ว คณะกรรมการฯจะไมรั่บ
พจิารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพยีงเล็กน้อย  หรือท่ีผิดแผกไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมใิช่สาระส าคัญ  ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพจิารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น   
                       ๕.๓  องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธ์ิไมพ่จิารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไมม่กีารผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ไมป่รากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสาร  สอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคา  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                                (๒) ไมก่รอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมอืชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
                                (๓) เสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสาร สอบราคา  ท่ีเป็น
สาระส าคัญ  หรือมผีลท าให้เกดิความได้เปรียบเสียเปรียบแกผู้่เสนอราคารายอืน่ 
                                (๔) ราคาท่ีเสนอมกีารขูดลบ  ตกเติม  แกไ้ขเปล่ียนแปลง โดยผู้เสนอราคามไิด้ลง
ลายมอืชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้าม)ี ก ากบัไว้ 
                       ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคา  หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาหรือ
องค์การบริหารส่วนต าบล มสิีทธ์ิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอืน่ใดท่ีเกีย่วข้อง
กบัผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนต าบลมสิีทธิท่ีจะไมรั่บราคา  หรือไมท่ าสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไมม่ี
ความเหมาะสมหรือไมถู่กต้อง 
                       ๕.๕  องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรั่บราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคา
ใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดกไ็ด้  และอาจพจิารณาเลือกจ้างในจ านวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ  สอบราคาโดยไมพ่จิารณาจัดจ้างเลยกไ็ด้  สุดแต่จะพจิารณา  ท้ังนี้ เพือ่
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสิน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอ
ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด  ๆ มไิด้ รวมท้ังองค์การบริหารส่วนต าบลจะพจิารณายกเลิกการ สอบราคา และ
ลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน  ไมว่่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไมก่ต็าม  หากมเีหตุท่ีเชื่อได้ว่า
การเสนอราคากระท าการโดยไมสุ่จริต  เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  หรือนิติ
บุคคลอืน่มาเสนอราคาแทน  เป็นต้น  
                                ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาต่ าสุด  เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไมอ่าจด าเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซอง  สอบราคา  หรือองค์การบริหารส่วนต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานท่ีท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตาม  สอบราคาจ้าง ให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจง



ไมเ่ป็นท่ีรับฟงัได้  องค์การบริหารส่วนต าบลมสิีทธิท่ีจะไมรั่บราคาของผู้เสนอราคารายนั้น   
                       ๕.๖  ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคาว่า  ผู้เสนอราคาท่ีมสิีทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ ๔.๕  เป็นผู้เสนอราคาท่ีมผีลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้เสนอ
ราคารายอืน่ ณ วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖  องค์การบริหารส่วนต าบลมอี านาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมสิีทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ  ๔.๕ และองค์การบริหารส่วนต าบลจะพจิารณาลงโทษผู้เสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 
                                ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพจิารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ี
ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แกท่างราชการอย่างย่ิงปลัดกระทรวงมอี านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 
 
                  ๖. การท าสญัญาจ้าง  
                       ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  ๑.๓  กบัองค์การ
บริหารส่วนต าบลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกนัสัญญาเป็นจ านวนเงิน
เท่ากบัร้อยละ  ๕ ของราคาค่าจ้างท่ี สอบราคา  ได้ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดย
ใช้หลักประกนัอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
                       ๖.๑  เงินสด 
                       ๖.๒  เช็คท่ีธนาคารส่ังจ่ายให้แกอ่งค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีท าสัญญา
หรือกอ่นหน้านั้นไมเ่กนิ  ๓ วันท าการ 
                       ๖.๓  หนังสือค้ าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกนัดังระบุใน
ข้อ ๑.๔  (๑) 
                       ๖.๔  หนังสือค้ าประกนัของบรรษทัเงินทุนอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษทั
เงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลักทรัพย์  ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกจิการเงินทุนเพือ่การพาณิชย์และประกอบ
ธุรกจิค้ าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง  ๆ ทราบ
แล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกนั  ดังระบุในข้อ  ๑ .๔ (๑) 
                       ๖.๕  พนัธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกนันี้จะคืนให้โดยไมม่ดีอกเบีย้  ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบ
ราคา (ผู้รับจ้าง) พน้จากข้อผูกพนัตามสัญญาจ้างแล้ว 
 
                  ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
                       กรมจะจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยแบ่งออกเป็น  ๑ งวด ดังนี้ 
                                งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ  ๑๐๐  ของค่าจ้าง เมือ่ผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน ท้ังหมดให้  แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมท้ังท าสถานท่ีกอ่สร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
 
                  ๘. อัตราค่าปรับ  
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ ให้คิดในอตัราร้อยละ  ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน  
 
 



                  ๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
                       ผู้ชนะการสอบราคา  ซ่ึงได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน
ข้อ ๑.๓  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกดิขึ้นภายในระยะเวลาไมน่้อย
กว่า ๒ ป ี๐ เดือน ๐ วัน นับถัดจากวันท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแกไ้ขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 
                  ๑๐. ข้อสงวนสทิธิใ์นการเสนอราคาและอ่ืน  ๆ 
                       ๑๐.๑  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างคร้ังนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
                                การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมือ่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับอนุมติัเงินค่า
กอ่สร้างจาก เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘  แล้วเท่านั้น 
                                ราคากลางของงานกอ่สร้างในการ  สอบราคา  คร้ังนี้เป็นเงิน
ท้ังส้ิน ๗๒๙ ,๙๐๐.๐๐  บาท (เจ็ดแสนสองหมืน่เกา้พนัเกา้ร้อยบาทถ้วน)  
                       ๑๐.๒  เมือ่องค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตก
ลงจ้างตาม สอบราคาจ้าง แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่ังหรือน าส่ิงของมาเพือ่งานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมเีรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้  
                                (๑) แจ้งการส่ังหรือน าส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างส่ังหรือซ้ือของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน่ได้ 
                                (๒) จัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมสิีทธิเช่นเดียวกบัเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนต าบลเจ้าท่า  ให้บรรทุก
ส่ิงของนั้นโดยเรืออืน่ท่ีมใิช่เรือไทย  ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นกอ่นบรรทุกของลงเรืออืน่  หรือเป็นของท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน่ 
                                (๓) ในกรณีท่ีไมป่ฏิบัติตาม  (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                       ๑๐.๓  ผู้เสนอราคาซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไมไ่ปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการก าหนดดังระบุไว้  ในข้อ ๖ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจพจิารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอืน่  (ถ้าม)ี รวมท้ังจะพจิารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๑๐.๔  องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพิม่เติมเง่ือนไขหรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงาน  อยัการสูงสุด (ถ้าม)ี 
 
                  ๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง  
                       การปรับราคาค่างานกอ่สร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ  ๑.๕  จะน ามาใช้ในกรณีท่ี
ค่างานกอ่สร้างลดลงหรือ  เพิม่ขึ้น  โดยวิธีการต่อไปนี้ 
                       ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณท่ีใช้กบัสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมือ่วันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เร่ือง การพจิารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานกอ่สร้าง ตาม
หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒  



                       สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามท่ีก าหนด
ไว้ในสัญญา  หรือภายใน ระยะเวลาท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้ขยายออกไป  โดยจะใช้สูตรของทางราชการท่ี
ได้ระบุในข้อ  ๑.๕ 
 
                 ๑๒. การปฏิบตัติามกฎหมายและระเบยีบ  
                       ในระหว่างระยะเวลาการกอ่สร้างผู้รับจ้างพงึปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบ
ได้ก าหนดไว้โดย  เคร่งครัด  
  
  

องค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพบิูลย์  
  

๕ ตุลาคม ๒๕๕๘  
 

หมายเหต ุ :  การจัดซ้ือจัดจ้างในคร้ังนี้  จะมกีารลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมือ่  
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙  มผีลบังคับใช้  และองค์การบริหารส่วน
ต าบลร่อนพบิูลย์สามารถยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้างได้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


