
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์ 

เร่ือง  สอบราคาจ้างปรับพืน้ที่พร้อมถมดินเพื่อเตรียมก่อสร้างอาคารโรงอาหาร หมู่ที่ ๗  

  

             องคก์ารบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์ มีความประสงคจ์ะ  สอบราคาจา้งปรับพ้ืนท่ีพร้อมถมดินเพ่ือเตรียม
ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร หมูท่ี่ ๗  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาคร้ังน้ีเป็นเงิน
ทั้งส้ิน  ๒๖๒,๐๐๐.๐๐  บาท (สองแสนหกหม่ืนสองพนับาทถว้น ) 
          ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัต่อไปน้ี  

                   ๑.  เป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ีสอบราคาจา้ง  

                   ๒. ไมเ่ป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้ง้งานของทางราชการและไดแ้จง้เวียนช่ือแลว้  

                   ๓. ไมเ่ป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไมย่อมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผู ้
เสนอราคาไดมี้ค  าสัง่ให้สละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น  

                   ๔. ไมเ่ป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคาให้แก่องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลร่อนพิบูลย์  ณ  วนัประกาศสอบราคา หรือไมเ่ป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่ง
เป็นธรรมในการสอบราคาจา้งคร้ังน้ี  

          ก าหนดยืน่ซองสอบราคา  ในวนัท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘  ถึงวนัท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘  ตั้งแต่
เวลา  ๐๘.๐๐  น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐  น. ณ ส านักงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย ์และยืน่ซองสอบราคาไดท่ี้
ศูนยข์อ้มลูขา่วสารองคก์ารบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย(์ส านั กงานทอ้งถ่ินอ าเภอร่อนพิบูลย)์ ในวนัท่่ี ๑๕ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวนัท่ี  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘  ตั้งแต่
เวลา  ๑๐.๐๐  น. เป็นตน้ไป  

          ผูส้นใจติดต่อขอรับเอกสาร สอบราคาจา้ง    ไดท่ี้  ส านักงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์  ในราคา
ชุดละ  ๓๐๐  บาท  (สามร้อยบาทถว้น)  ตั้งแต่ วนัท่ี  ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘  ถึงวนัท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘  ระหวา่ง
เวลา  ๐๘.๐๐  น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐  น.  ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต์  www.roonpiboon.com หรือสอบถามทาง
โทรศพัทห์มายเลข  ๐๗๕๔๔๙๓๔๕  ในวนัและเวลาราชการ 

  

                           ประกาศ ณ วนัท่ี ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

 

 
(นายวิฑูรย  ์หมอ่มปลดั ) 

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์  



เอกสาร สอบราคาจ้าง  เลขที ่๐๔๐/๒๕๕๘ 

สอบราคาจ้างปรับพืน้ทีพ่ร้อมถมดินเพือ่เตรียมก่อสร้างอาคารโรงอาหาร หมู่ที ่๗  
ตามประกาศ  องค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพบูิลย์ 

ลงวันที ่๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
......................................................  

                 องคก์ารบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์  ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่  "องคก์ารบริหารส่วนต าบล"  มีความประสงค์
จะ สอบราคาจา้งปรับพ้ืนท่ีพร้อมถมดินเพ่ือเตรียมก่อสร้างอาคารโรงอาหาร หมูท่ี่ ๗  ณ หมูท่ี่ ๗ ต าบลร่อน
พิบูลย  ์โดยมีขอ้แนะน าและขอ้ก าหนด  ดงัต่อไปน้ี   
 
                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร  สอบราคา 
                       ๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด  
                       ๑.๒  แบบใบเสนอราคา  
                       ๑.๓  แบบสญัญาจา้ง  
                       ๑.๔  แบบหนังสือค ้าประกนั  
                                (๑)  หลกัประกนัสญัญา  
                                (๒) หลกัประกนัการรับเงินคา่จา้งล่วงหน้า  
                                (๓) หลกัประกนัผลงาน  
                       ๑.๕ สูตรการปรับราคา  
                       ๑.๖ บทนิยาม 
                                (๑)  ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั  
                                (๒) การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  
                       ๑.๗      แบบบญัชีเอกสาร  
                                (๑)  บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑  
                                (๒) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒  
                       ๑.๘      รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities)  (รายละเอียด
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพ่ือให้ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดรู้้ขอ้มลูไดเ้ท่าเทียมกนัและ
เพ่ือให้ประชาชนเขา้ตรวจดูได)้  
  
                  ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                       ๒.๑ ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ี  สอบราคาจา้ง  
                       ๒.๒  ผูเ้สนอราคาตอ้งไมเ่ป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้ง้งานของทางราชการและไดแ้จง้



เวียนช่ือแลว้ หรือไมเ่ป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสัง่ให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูทิ้ง้งานตามระเบียบของทาง
ราชการ  
                       ๒.๓  ผูเ้สนอราคาตอ้งไมเ่ป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน  ณ วนัประกาศสอบ
ราคา หรือไมเ่ป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  ตามขอ้  ๑.๖ 
                       ๒.๔  ผูเ้สนอราคาตอ้งไมเ่ป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมย่อมข้ึนศาล
ไทย เวน้แต่รัฐบาล  ของผูเ้สนอราคาไดมี้ค  าสัง่ให้สละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น   
 
                  ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา  โดยแยกไวน้อกซองใบ
เสนอราคา เป็น ๒ ส่วน  คือ  
                       ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อยา่งน้อยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
                                (๑)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                         (ก) ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจ ากดั  ให้ยืน่ส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  บญัชีรายช่ือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ  ผูมี้อ  านาจควบคุม(ถา้มี)  พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                                         (ข) บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั  ให้ยืน่ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ  ผูมี้อ  านาจควบคุม(ถา้มี)และบญัชีผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                                (๒) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล  ให้ยืน่ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนของผูน้ั้น  ส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุ้นส่วน  (ถา้มี)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน
ของผูเ้ป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                                (๓) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้  ให้ยืน่ส าเนาสญัญาของ
การเขา้ร่วมคา้  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมคา้  และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ี
มิใช่สญัชาติไทย  กใ็ห้ยืน่ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยืน่เอกสารตามท่ีระบุไว้
ใน (๑) 
                                (๔) - 
                                (๕) บญัชีเอกสารส่วนท่ี  ๑ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคา  ตามแบบใน
ขอ้ ๑.๗  (๑) 
                       ๓.๒  ส่วนท่ี ๒ อยา่งน้อยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
                                (๑)  หนังสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลอ่ืน  ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๒) บญัชีรายการก่อสร้าง(หรือใบแจง้ปริมาณงาน)  ซ่ึงจะตอ้งแสดงรายการวสัดุ  อุปกรณ์
คา่แรงงาน ภาษีประเภทต่าง  ๆ รวมทั้งก าไรไวด้ว้ย 



                                (๓) บญัชีเอกสารส่วนท่ี  ๒ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคา  ตามแบบใน
ขอ้ ๑.๗  (๒) 
 
                  ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่เสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นเอกสาร สอบราคา น้ี  โดยไมมี่เง่ือนไข
ใด ๆ ทั้งส้ิน  และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้งครบถว้น  ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงินท่ี
เสนอจะตอ้งระบุตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัอกัษร  โดยไมมี่การขดูลบหรือแกไ้ข  หากมีการขดูลบ ตกเติม แกไ้ข 
เปล่ียนแปลงจะตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาพร้อมประทบัตรา  (ถา้มี)  ก ากบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 
                       ๔.๒  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุและราคาในบญัชีรายการก่อสร้างให้ครบถว้น  ในการ
เสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม  และหรือราคา  ต่อหน่วย และ
หรือต่อรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาให้ถูกตอ้ง  ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลข
และตวัหนังสือ  ถา้ตวัเลขและตวัหนังสือไมต่รงกนัให้ถือตวัหนังสือเป็นส าคญั  โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมคา่
ภาษีมลูคา่เพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และคา่ใช้จ่ายทั้งปวงไวแ้ลว้ 
                                ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอก าหนดยนืราคาไมน่้อยกวา่  ๙๐วนั  นับแต่วนัเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดย  ภายในก าหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได ้
                       ๔.๓ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จไมเ่กิน  ๖๐ วนั นับถดัจาก
วนัลง  นามในสญัญาจา้ง  หรือวนัท่ีไดรั้บหนังสือแจง้จากองคก์ารบริหารส่วนต าบลให้เร่ิมท างาน   
                       ๔.๔ ก่อนยืน่ซองสอบราคา  ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสญัญา  แบบรูป  และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ี
ถว้นและ  เขา้ใจเอกสารสอบราคา  ทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ซอง สอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสาร สอบราคา  
                       ๔.๕ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยืน่ซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง  ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจา้งปรับพ้ืนท่ีพร้อมถมดินเพ่ือเตรียมก่อสร้างอาคารโรงอาหาร หมูท่ี่ ๗  โดยระบุ
ไวท่ี้หน้าซองวา่  "ใบเสนอราคาตามเอกสาร  สอบราคา  เลขท่ี๐๔๐/๒๕๕๘"  ยืน่ต่อเจา้หน้าท่ี  ในวนัท่ี ๕ ตุลาคม 
๒๕๕๘  ถึงวนัท่ี  ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐  น. ถึงเวลา  ๑๖.๐๐  น. ณ ส านักงานองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลร่อนพิบูลย ์และยืน่ซองสอบราคาไดท่ี้ศูนยข์อ้มลูขา่วสารองคก์ารบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย(์ส านังานทอ้ง
ถ่ินอ าเภอร่อนพิบูลย)์ ในวนัท่่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวเลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  
                                เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่ซองสอบราคา  แลว้จะไมรั่บซอง  สอบราคาโดยเดด็ขาด 
                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา  จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาแต่ละ
รายวา่  เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน  ตามขอ้  ๑.๖  (๑) ณ วนัประกาศสอบราคา
หรือไม่  และประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                                หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา ก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาวา่  มีผูเ้สนอราคากระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  ตามขอ้  ๑.๖  (๒) และคณะ
กรรมการฯ  เช่ือวา่มีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ  จะตดัรายช่ือผู ้



เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา  และประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือก  และ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้ง้งาน  เวน้แต่คณะกรรมการฯ  จะวินิจฉยั
ไดว้า่ผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผูท่ี้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิไดเ้ป็นผูริ้เร่ิม
ให้มีการกระท าดงักล่าว 
                                ผูเ้สนอราคาท่ีถูกตดัรายช่ือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาเพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน  ณ วนัประกาศสอบราคา  หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการ
ขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวต่อปลดักระทรวงภายใน  ๓ วนั นับแต่วนัท่ี
ไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา  การวินิจฉยัอุทธรณ์ของปลดักระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด   
                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา  จะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการ
คดัเลือก  ดงักล่าวขา้งตน้  ณ ศูนยข์อ้มลูขา่วสารองคก์ารบริหารส่วนต าบล(ส านักงานทอ้งถ่ินอ าเภอร่อนพิบูลย)์  ใน
วนัท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น. เป็นตน้ไป  
                                การยืน่อุทธรณ์ตามวรรคห้า  ยอ่มไมเ่ป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เวน้แต่ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่  การขยายระยะเวลาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่ง
ยิง่ และในกรณีท่ีปลดักระทรวงพิจารณาเห็นดว้ยกบัค  าคดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์  และเห็นวา่การยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่ให้ปลดักระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาดงักล่าวได ้
 
                  ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา  
                       ๕.๑ ในการ สอบราคา  คร้ังน้ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตดัสินดว้ย  ราคารวม  
                       ๕.๒  หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไมถู่กตอ้งตามขอ้  ๒ หรือยืน่หลกัฐานการเสนอราคาไม่
ถูกตอ้งหรือไมค่รบถว้นตามขอ้  ๓ หรือยืน่ซองสอบราคาไมถู่กตอ้งตามขอ้  ๔ แลว้ คณะกรรมการฯจะไมรั่บ
พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น  เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเลก็น้อย  หรือท่ีผิดแผกไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญั  ทั้งน้ี  เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเท่านั้น   
                       ๕.๓  องคก์ารบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธ์ิไมพิ่จารณาราคาของผูเ้สนอราคา  โดยไมมี่การผอ่นผนั
ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
                                (๑)  ไมป่รากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้น  ในบญัชีผูรั้บเอกสาร  สอบราคา  หรือในหลกัฐานการรับ
เอกสารสอบราคา  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
                                (๒) ไมก่รอกช่ือนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาอยา่งหน่ึงอยา่ง
ใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสาร สอบราคา  ท่ีเป็น
สาระส าคญั  หรือมีผลท าให้เกิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 



                                (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขดูลบ  ตกเติม  แกไ้ขเปล่ียนแปลง  โดยผูเ้สนอราคามิไดล้งลายมือช่ือ
พร้อมประทบัตรา  (ถา้มี)  ก ากบัไว ้
                       ๕.๔  ในการตดัสินการสอบราคา  หรือในการท าสญัญา  คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาหรือ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  มีสิทธ์ิให้ผูเ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง  สภาพ ฐานะ หรือขอ้เทจ็จริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผูเ้สนอราคาได้  องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีสิทธิท่ีจะไมรั่บราคา  หรือไมท่  าสญัญา  หากหลกัฐานดงักล่าวไมมี่
ความเหมาะสมหรือไมถู่กตอ้ง 
                       ๕.๕ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไมรั่บราคาต ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใด  หรือ
ราคาท่ีเสนอทั้งหมดกไ็ด้  และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด  หรือ
อาจจะยกเลิกการ  สอบราคาโดยไมพิ่จารณาจดัจา้งเลยกไ็ด้  สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส าคญั และให้ถือวา่การตดัสิน  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นเดด็ขาด  ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องคา่เสียหาย
ใด ๆ มิได้  รวมทั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการ สอบราคา  และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูทิ้ง้
งาน ไมว่า่จะเป็นผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกหรือไมก่ต็าม  หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคากระท าการโดย
ไมสุ่จริต  เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็  หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นตน้   
                                ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาต ่าสุด  เสนอราคาต ่าจนคาดหมายไดว้า่ไมอ่าจด าเนินงานตามสญัญา
ได้ คณะกรรมการเปิดซอง  สอบราคา  หรือองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะให้ผูเ้สนอราคานั้นช้ีแจงและแสดง
หลกัฐานท่ีท าให้เช่ือไดว้า่ผูเ้สนอราคาสามารถด าเนินงานตาม  สอบราคาจา้ง  ให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าช้ีแจงไมเ่ป็น
ท่ีรับฟังได้  องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีสิทธิท่ีจะไมรั่บราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น   
                       ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการเปิดซอง สอบราคา วา่  ผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บ
การคดัเลือกตามท่ีไดป้ระกาศรายช่ือไว้  ตามขอ้  ๔.๕ เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคาราย
อ่ืน ณ วนัประกาศสอบราคา  หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็น
ธรรม  ตามขอ้  ๑.๖ องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจท่ีจะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือก
ดงักล่าวออกจากประกาศรายช่ือตามขอ้  ๔.๕ และองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาราย
นั้นเป็นผูทิ้ง้งาน 
                                ในกรณีน้ีหากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ด าเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่ปลดักระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดงักล่าวได ้
 
                  ๖. การท าสัญญาจ้าง  
                       ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งท าสญัญาจา้งตามแบบสญัญาดงัระบุในขอ้  ๑.๓  กบัองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลภายใน  ๗ วนั นับถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้  และจะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อย
ละ ๕ ของราคาคา่จา้งท่ี  สอบราคา  ได้ ให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลยดึถือไวใ้นขณะท าสญัญา  โดยใช้หลกัประกนั
อยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 



                       ๖.๑ เงินสด 
                       ๖.๒  เช็คท่ีธนาคารสัง่จ่ายให้แก่องคก์ารบริหารส่วนต าบล  โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท  าสญัญาหรือก่อน
หน้านั้นไมเ่กิน  ๓ วนัท าการ 
                       ๖.๓  หนังสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค ้าประกนัดงัระบุใน
ขอ้ ๑.๔  (๑) 
                       ๖.๔  หนังสือค ้าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษทัเงินทุน  หรือ
บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย์  ท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้าประกนั
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซ่ึงไดแ้จง้ช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง  ๆ ทราบแลว้  โดยอนุโลมให้ใช้
ตามแบบหนังสือค ้าประกนั  ดงัระบุในขอ้ ๑ .๔ (๑) 
                       ๖.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
                 หลกัประกนัน้ีจะคืนให้โดยไมมี่ดอกเบ้ีย  ภายใน ๑๕ วนั นับถดัจากวนัท่ีผูช้นะการ สอบราคา  (ผูรั้บ
จา้ง) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาจา้งแลว้ 
 
                  ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
                       องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินคา่จา้ง  โดยแบ่งออกเป็น  ๑ งวด ดงัน้ี 
                                งวดสุดทา้ย  เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ  ๑๐๐  ของคา่จา้ง  เม่ือผูรั้บจา้งได้
ปฏิบติังาน  ทั้งหมดให้  แลว้เสร็จเรียบร้อยตามสญัญา  รวมทั้งท  าสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
 
                  ๘. อตัราค่าปรับ  
                       คา่ปรับตามแบบสญัญาจา้งขอ้  ๑๗ ให้คิดในอตัราร้อยละ  ๐.๑  ของคา่จา้งตามสญัญาต่อวนั 
 
                  ๙. การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง  
                       ผูช้นะการสอบราคา  ซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสญัญาจา้งตามแบบดงัระบุใน
ขอ้ ๑.๓  แลว้แต่กรณี  จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจา้งท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมน่้อย
กวา่  ๒ ปี ๐ เดือน  ๐ วนั  นับถดัจากวนัท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บมอบงาน  โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการ
ซ่อมแซมแกไ้ขให้ใช้การไดดี้ดงัเดิมภายใน  ๓๐ วนั นับถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง 
 
                  ๑๐. ข้อสงวนสิทธ์ิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
                       ๑๐.๑  เงินคา่จา้งส าหรับงานจา้งคร้ังน้ีไดม้าจาก เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
                                การลงนามในสญัญาจะกระท าไดต่้อเม่ือองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บอนุมติัเงินคา่ก่อสร้าง
จาก เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘  แลว้เท่านั้น 
                                ราคากลางของงานก่อสร้างในการ  สอบราคา  คร้ังน้ีเป็นเงินทั้งส้ิน ๒๖๒,๐๐๐.๐๐  บาท (สอง



แสนหกหม่ืนสองพนับาทถว้น)  
                       ๑๐.๒  เม่ือองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลงจา้ง
ตาม  สอบราคาจา้ง  แลว้ ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสัง่หรือน าส่ิงของมาเพ่ืองานจา้งดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศและของ
นั้นตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรือในเสน้ทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดงัน้ี  
                                (๑)  แจง้การสัง่หรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลเจา้
ท่าภายใน ๗ วนั นับถดัจากวนัท่ีผูรั้บจา้งสัง่หรือซ้ือของจากต่างประเทศ  เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
                                (๒) จดัการให้ส่ิงของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายงัประเทศไทย  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลเจา้ท่า  ให้บรรทุกส่ิงของนั้น
โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย  ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                (๓) ในกรณีท่ีไมป่ฏิบติัตาม  (๑) หรือ (๒) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                       ๑๐.๓  ผูเ้สนอราคาซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดค้ดัเลือกแลว้ไมไ่ปท าสญัญาหรือขอ้ตกลงภายใน
เวลาท่ีทางราชการก าหนดดงัระบุไว้  ในขอ้ ๖ องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอ่ืน  (ถา้มี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๑๐.๔  องคก์ารบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดในแบบ
สญัญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงาน  อยัการสูงสุด  (ถา้มี) 
 
                  ๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง  
                       การปรับราคาคา่งานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดงัระบุในขอ้  ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีท่ีคา่งาน
ก่อสร้างลดลงหรือ  เพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปน้ี 
                       ตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ ์สูตรและวิธีค  านวณท่ีใช้กบัสญัญาแบบปรับราคาไดต้ามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวนัท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เร่ือง การพิจารณาช่วยเหลือผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒  
                       สูตรการปรับราคา  (สูตรคา่  K) จะตอ้งคงท่ีท่ีระดบัท่ีก าหนดไวใ้นวนัแลว้เสร็จตามท่ีก าหนดไวใ้น
สญัญา  หรือภายใน  ระยะเวลาท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดข้ยายออกไป  โดยจะใช้สูตรของทางราชการท่ีไดร้ะบุ
ในขอ้ ๑.๕ 
 
 



                 ๑๒. การปฏบัิติตามกฎหมายและระเบียบ  
                       ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้างผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและระเบียบได้
ก  าหนดไวโ้ดย  เคร่งครัด  
  
  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์  
  

๕ ตุลาคม ๒๕๕๘  
 


