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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 

เรื่อง สอบราคาจางเหมาโครงการขยายผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  
ถนนสาย สส.ถ.29-003 สายบานคลองคต – บานแพรกหนามแดง หมูท่ี 4 

  ตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
------------------------------------------------------------------------------------ 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมาโครงการขยายผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสาย สส.ถ.29-003 สายบานคลองคต – บานแพรกหนามแดง หมูที่ 4 ตําบล                
แพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยดําเนินการตัดปากบอพักทอระบายน้ํา คสล. และหลอฝาปด, บอพัก 
คสล. ขนาดกวาง 1.10 เมตร x 1.10 เมตร จํานวน  11 บอ (เสมอผิวจราจรลาดยางเดิม) และเสริมผิวจราจรแอสฟลทติก-
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 135.00 เมตร หรือพื้นที่เสริมผิวแอสฟลทติกไมนอยกวา 135 ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง เลขที่ 009/2558 โดยวิธีสอบราคา ซึ่งราคากลางในการจัดจางครั้งนี้      
เปนเงินท้ังสิ้น 102,000 บาท  (หนึ่งแสนสองพันบาทถวน) กําหนดสงมอบ  45  วัน 

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังนี ้
   ๑.  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาจางดังกลาว และมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน
ในวงเงินไมนอยกวา  40,800  บาท  (สี่หมื่นแปดรอยบาทถวน)  จะตองเปนผลงานการกอสรางในสัญญาเดียวเทานั้น  
  ๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อเปนผูทิ้งงานของทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว 
  ๓.  ไมเปนผูไดรับเอกสารสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ               
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวาน้ัน 
  ๔. ไมเปนผูมีประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวนตําบลแพรก
หนามแดง  ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการสอบ
ราคาจางครั้งนี ้
  5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสัญญา 
  6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต
ศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
  7.  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท
คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

  กําหนดดูสถานที่กอสรางและรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  15 พฤษภาคม 2558   ระหวาง
เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. โดยมาพรอมเพรียงกัน ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง ทั้งนี้ผูท่ีไมมา
ดูสถานทีก่อสราง และรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ตามวันและเวลาที่ไดกําหนดไว หากไดมีการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
ใหถือวาเสมือนวาไดยินยอมและรับทราบขอมูลและคําชี้แจงดังกลาวแลว เมื่อมีอุปสรรคและปญหาในเวลาทํางานจะนํามาอางให
พนความรับผิดชอบตอองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง ไมได 

 
/1. วันที.่....... 
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  กําหนดยื่นซองสอบราคาตอเจาหนาที่รับซองสอบราคา ในวันที่  30 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2558 ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ)  ดังนี ้
  ๑.  วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการ
ซื้อการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภออัมพวา)  
  ๒.  วันที่ 30 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 (เวนวันที่ 1 พฤษภาคม 2558) ระหวางเวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ  งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 
  กําหนดการตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่  18 พฤษภาคม 2558  ตั้งแตเวลา 11.00 น. เปนตนไป  และ
กําหนดเปดซองใบเสนอราคา ในวันที ่ 18 พฤษภาคม 2558  ตั้งแตเวลา 11.30 น. เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการ
ซื้อการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  (ที่วาการอําเภออัมพวา) 

  ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ  200.-  บาท (-สองรอยบาทถวน-)  ไดที่  งานพัสดุ              
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง ระหวางวันที ่  30 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558   หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๓๔-๗๗๒๐๓๓, ๐๓๔-๗๗๒๐๖๙-๗๐  ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร –วันศุกร) หรือทาง
เว็บไซต www.phragnamdang.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.dla.go.th 

ประกาศ  ณ  วันที ่  30   เดือน     เมษายน     พ.ศ.    ๒๕๕8   . 
 
 

(นายทวีป   อมศิริ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 

http://www.phragnamdang.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/
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เอกสารสอบราคาจาง เลขท่ี  9/2558 
การจางเหมาโครงการขยายผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสาย สส.ถ.29-003  

สายบานคลองคต – บานแพรกหนามแดง หมูท่ี 4 ตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง ลงวันท่ี  30  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕8 

--------------------------------------------- 

  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง”  มี
ความประสงคจะสอบราคาจางเหมาโครงการขยายผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสาย สส.ถ.29-003 สาย
บานคลองคต – บานแพรกหนามแดง หมูที่ 4 ตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยดําเนินการตัด
ปากบอพักทอระบายน้ํา คสล. และหลอฝาปด, บอพัก คสล. ขนาดกวาง 1.10 เมตร x 1.10 เมตร จํานวน  11 บอ (เสมอผิว
จราจรลาดยางเดิม) และเสริมผิวจราจรแอสฟลทติก-คอนกรีต หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 135.00 เมตร หรือพื้นที่เสริมผิว 
แอสฟลทติกไมนอยกวา 135 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง เลขที่ 009/2558  
โดยวิธีสอบราคา ซึ่งราคากลางในการจัดจางครั้งนี้  เปนเงินท้ังสิ้น 102,000 บาท  (หนึ่งแสนสองพันบาทถวน) กําหนด               
สงมอบ  45  วัน  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี ้

๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด 
๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
๑.๓  สญัญาจาง 
๑.๔  แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา) 
๑.๕  แบบบญัชีเอกสาร 

  (๑)  บญัชเีอกสารสวนที่  ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่  ๒ 

๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
    ๒.๑  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง  
   ๒.๒  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ หรือของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน
ตามระเบียบของระเบียบของทางราชการ 
   ๒.๓  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา 
หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
   ๒.๔  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคมไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวาน้ัน 
   ๒.๔  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจางดังกลาว และมีผลงานกอสราง
ประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจางในวงเงนิไมนอยกวา  40,800  บาท  (สี่หมืน่แปดรอยบาทถวน)   ทั้งนี้จะตองเปนผลงาน
การกอสรางในสัญญาเดียวกันเทานั้น และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานเอกชนทีอ่งคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดงเชื่อถือ 
   2.5  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสัญญา 
   2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่
เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
   2.7  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา           
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
 

/3.  หลักฐาน......... 
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  ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
    ผูเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน  ยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไวนอกซอง  
ใบเสนอราคาเปน  ๒  สวน  คือ 
   ๓.๑  สวนท่ี  ๑  อยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปนี ้
    (๑)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
     (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
     (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 
    (๒)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปน
หุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
    (๓)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมการคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา ที่มิใช
สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 
    (๔)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  (ถามี)  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
    (๕)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๑  ทั้งหมดใหยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในขอ ๑.๕ (๑) 
   ๓.๒  สวนท่ี  ๒  อยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปนี ้
     (๑)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน โดยจะตองระบุอํานาจที่มอบใหชัดเจน 
     (๒)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
    (๓)  บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)  ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ
คาแรงงาน  ภาษีประเภทตาง ๆ  รวมทั้งกําไรไวดวย 
    (๔)  สําเนาใบเสร็จรับเงินคาซื้อรายละเอียดแบบรูปรายการ 
    (๕)  บัญชีรายการเอกสารสวนที่ ๒  ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ขอ ๑.๕ (๒) 
  ๔.  การเสนอราคา  
   ๔.๑  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ 
ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอจะตองระบุตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบ หรือแกไข หากมีการ ขูดลบ ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอ
ราคา พรอมทั้งประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 
   ๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณที่เสนอราคาใหครบถวน   
     ในการเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอ
จะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น   ซึ่ง
รวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายอื่น ๆ ทัง้ปวงไวแลว 
    ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  90  วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา  
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
   ๔.๓  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน  45  วัน  นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจาง 

 
/4.3 ผูเสนอราคา...... 
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   ๔.๔  กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให                 
ถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
   ๔.๕  ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง “ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา” โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ 9/2558”  โดยยื่น
โดยตรงตอเจาหนาที่รับซองสอบราคา ตั้งแตวันที่  30 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. 
ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ)  ดังนี ้
    ๑.  วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ  ศูนยรวม
ขอมูลขาวสารการซื้อการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภออัมพวา)  
    ๒.  วันที่ 30 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 (เวนวันที่ 1 พฤษภาคม 
2558) ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ  งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 
   เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลว จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด โดยถือนาฬิกาของ
สถานที่รับซองสอบราคาเปนเกณฑ 
   คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผูเสนอราคาแตละรายวาเปน               
ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มี
สิทธิ์ไดรับคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 
   หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวาม ี          
ผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม และคณะกรรมการเปดซองสอบราคา เชื่อวามีการ
กระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขนัราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออก
จากเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 
จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความ
รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 
   ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่ออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซอง
สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด 
   คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวขางตน ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภออัมพวา)              
ชั้น 2  ในวันท่ี  30 เมษายน  2558  ต้ังแตเวลา  11.30  น.  เปนตนไป   
   การยื่นอุทธรณในวรรค ๕  ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวนแต
ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณีที่ผูวา
ราชการจังหวัด พิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา ที่ไดดําเนินการไป
แลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 
  ๕.  หลักเกณฑและสิทธิในการพจิารณาราคา 
   ๕.๑  ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
   ๕.๒  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไมรับ
พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใช
สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง เทานั้น 
   ๕.๓  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมี
การผอนผันในกรณี ดังตอไปน้ี 

 
 

/(1) ไมปรากฎ...... 
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    (๑)  ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 
    (๒)  ไมกรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยาง
ใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
    (๓)   เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
    (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ 
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 
   ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการ
บริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอ
ราคาได องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง 
   ๕.๕  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่ง
ราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และ
ใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดงเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได 
รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงานไม
วาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวา การเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 
   ในกรณีที่ผู เสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได 
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่
ทําใหเชื่อวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได   องคการบริหาร
สวนตําบลแพรกหนามแดง มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 
   ๕.๖  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๕ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคาหรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  องคการบริหารสวนตําบลแพรก
หนามแดงมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว ออกจากประกาศรายชื่อตามขอ ๔.๕ และ
องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดงจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 
   ในกรณีนี้หากวาผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิง่ ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

๖. การทําสัญญาจาง 
    ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับองคการบริหารสวน
ตําบลแพรกหนามแดง ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง หากผูเสนอราคาไมมาทําสัญญา ผูเสนอราคาจะตอง
รับผิดชอบในคาเสียหายท่ีเพิ่มขึ้น หากตองจางผูรับจางรายใหม  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน เทากับรอย
ละหาของราคาจางที่สอบราคาได ใหองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยาง
หนึ่งอยางใด ดังตอไปน้ี 

๖.๑  เงินสด 
   ๖.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทํา
สัญญาหรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 
   ๖.๓  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔ 
   ๖.๔  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 

/6.5  หนังสือค้ําประกัน...... 
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     ๖.๕  หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการบริหาราชการสวนทองถิ่นตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลม
ใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔ 
   หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา               
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
  ๗.  คาจางและการจายเงนิ  
   องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง จะจายเงินเปนคาจางเหมา โดยแบงออกเปน               
๑  งวด  ดังนี ้
   งวดที่ ๑ (งวดเดียว) เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ  ๑๐๐  ของคาจาง  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ทั้งหมดใหแลวเสร็จตามสัญญา รวมทั้งทําสถานทํางานที่ใหเรียบรอย 
   งวดที่  ๒  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ………................-………...….........ของคาจางเมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน………………-…………………………ใหแลวเสร็จภายใน………….-………..วัน 
   งวดที่  ๓  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ………................-………...….........ของคาจางเมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน………………-…………………………ใหแลวเสร็จภายใน………….-………..วัน 
  ๘.  อัตราคาปรับ 
   คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐  ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
  ๙.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
   ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ 
แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอยกวา  2  ป นับถัดจากวันที่
องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม ภายใน  
๗  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
  ๑๐.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
   ๑๐.๑  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้  ไดมาจากงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไป เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
   การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ ไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ 
แลวเทานั้น 
   ๑๐.๒  เมื่อองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง
ตามประกาศสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดงักลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้
    (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ประกาศ ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นๆ ได 
    (๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดย
เรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
    (๓)   ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมพาณิชยนาว ี

 
 

/10.3  ผูเสนอราคา...... 
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   ๑๐.๓  ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือ
ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในขอ ๖ องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช
ความเสียหาย  (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   ๑๐.๔  ผูชนะการสอบราคาไดจะตองทําแผนปายบอกชื่องาน พรอมกําหนดรายละเอียดตาง ๆ ทั้ง
ระยะเวลาเริ่มและสิ้นสุดการดําเนินงานติดตั้งไวบริเวณหนางาน ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง กําหนด 
   ๑๐.๕  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือ
ขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัด หรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
  ๑๑.  มาตรฐานฝมือชาง 
   เมื่อองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และได
ตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใช              
ผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช., ปวส., และ ปวท.  
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ -  ของแตละสาขาชาง แตจะตอง
มีชางจํานวนอยางนอย   ๑   คน  ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี ้

๑๑.๑  ชางโยธา หรือ 
๑๑.๒  ชางกอสราง 

  ๑๒.  การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและระเบียบ 
   ในระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดย
เครงครัด 

องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 
 
 

(นายทวีป  อมศิริ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 

วันที่  30  เดือน   เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕8 


