
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 

เรือง  สอบราคาจ้างโครงการติดตังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์หมู่ที ๑-หมู่ที ๖ 

ตําบลบ้านในดง อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

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

                          ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการติดตัง

ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์หมู่ท ี๑-หมู่ที ๖ ตําบลบ้านในดง อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีจํานวน ๑ โครงการ

(ตามแบบ อบต.กําหนดและตามแบบประมาณราคา(ปร.๔)ของ อบต.บ้านในดง)) โดยมีราคากลางของงาน

ติดตังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์หมู่ที ๑-หมู่ที ๖ ตําบลบ้านในดง อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในครังน ี

เป็นเงิน   ๕๘๕,๐๐๐  บาท(ห้าแสนแปดหมืนห้าพันบาทถ้วน) 
 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัตดิังนี 
 

                         ๑.เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาทีมีอาชีพรับจ้างทํางานทีสอบราคาดังกล่าว 

                        ๒.ไม่เป็นผู ้ทีถูกแจ้งเวียนชือเป็นผู ้ทิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถินในขณะทียืนซองสอบราคา 

                         ๓.ไม่เป็นผู ้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ ้มกันซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล

ของผู ้เสนอราคาได้มคีําสังให้สละสิทธิความคุ ้มกันเช่นว่านัน 

                         ๔.ไม่เป็นผู ้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู ้เสนอราคารายอืนทีเข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ

บริหารส่วนตําบลบ้านในดง ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู ้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน

ราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างน ี

                         ๕.เป็นผู ้ทีผ่านการคัดเลือกผู ้มีคุณสมบัติเบืองต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล

บ้านในดง 

                         ๖.มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า                ๒๙๒,๕๐๐              บาท 

(สองแสนเก้าหมืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต้องเป็นผลงานของผู ้รับจ้างในสัญญาเดียวกัน 

 

 

 



-๒- 
 

                            กําหนดดูสถานทีก่อสร้างในวันที    ๒๔  พฤศจิกายน   ๒๕๕๔    เวลา    ๑๐.๐๐   น.   ถึง    

๑๐.๓๐    น.พร้อมกัน    ณ     ทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดงและกําหนดรับฟังคําชีแจง

รายละเอียดเพิมเติมในวันและเวลาเดียวกันนี (หากไม่ไปดูสถานทีจะถือว่าท่านทราบแล้ว) 

                           กําหนดยนืซองสอบราคาระหว่างวันท ี    ๒๑     พฤศจิกายน      ๒๕๕๔     ถึงวันที    ๖ 

ธันวาคม    ๒๕๕๔   ระหว่างเวลาวันที   ๒๑    พฤศจิกายน    ๒๕๕๔    ถึงวันท ี  ๒   ธันวาคม   ๒๕๕๔     

ยืนซองสอบราคา ณ   ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดงเวลา  ๐๘.๓๐   น.  ถึง   ๑๖.๓๐  น.  

ในวันและเวลาราชการ และวันที  ๖   ธันวาคม  ๒๕๕๔  ยืนซองสอบราคา  ณ สถานทีกลาง ศูนย์รวมข้อมูล

ข่าวสารการจัดซือหรือการจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน อําเภอท่ายาง(ชัน ๑) จังหวัด

เพชรบุรี เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา  ๑๖.๓๐  น.  

                           กําหนดเปิดซองสอบราคาในวันท ี  ๗  ธันวาคม   ๒๕๕๔ ตังแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น. เป็นต้นไป  

ณ  สถานทีกลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือหรือการจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน 

อําเภอท่ายาง(ชัน ๑) จังหวัดเพชรบุรี 
 

                          ผู ้สนใจติดต่อขอรับ/ซือเอกสารสอบราคาโครงการติดตังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์หมู่ที  ๑ 

-หมู่ที  ๖  ตําบลบ้านในดง   อําเภอ ท่ายาง   จังหวัด  เพชรบุรีในราคาชุดละ              ๑,๐๐๐                   บาท 

ได้ที ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง ระหว่างวันที    ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔   ถึงวันที   

๒  ธันวาคม  ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา    ๐๘.๓๐   น.  ถึง   ๑๖.๓๐    น. ดูรายละเอียดได้ทีเว็บไซด์  

www.bannaidong.com  และทางเว็บไซด์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 

๐-๓๒๔๕-๒๒๕๘ ในวันและเวลาราชการ 
 

                           ประกาศ ณ วันท ี   ๒๑     เดือน     พฤศจิกายน    พ.ศ.    ๒๕๕๔ 

 

                                                       (ลงชือ) 

(นายถนอง   แสงศิลา) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 

 



-๑- 

เอกสารสอบราคาจ้างเลขที  ๑/๒๕๕๕ 

การจ้างทําโครงการติดตังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์หมู่ที ๑-หมู่ที ๖ 

ตําบลบ้านในดง อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง ลงวันที  ๒๑   พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

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

 

                               องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง ซึงต่อไปนีเรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตําบล”  

มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการติดตังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์หมู่ที ๑-หมู่ที ๖ ตําบลบ้านในดง 

อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๑ โครงการ(ตามแบบ อบต.กําหนดและตามแบบประมาณราคา(ปร.๔)

ของ อบต.บ้านในดง)) โดยมีราคากลางของงานติดตังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์หมู่ที ๑-หมู่ท ี๖ ตําบล 

บ้านในดง  อําเภอ  ท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี ในครังนีเป็นเงิน     ๕๘๕,๐๐๐   บาท (ห้าแสนแปดหมืนห้าพัน

บาทถ้วน) 
 

๑.เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

                              ๑.๑แบบรูปรายการละเอียด 

                              ๑.๒แบบใบเสนอราคาและบัญชีรายการประกอบการเสนอราคา 

                              ๑.๓แบบสัญญาจ้าง 

                              ๑.๔แบบหนังสือคําประกัน(หลักประกันสัญญาจ้าง) 

                              ๑.๕บทนิยาม 

                                     (๑)ผู ้เสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                     (๒)การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

 

                              ๑.๖แบบบัญชีเอกสาร 

                                     (๑)บัญชีเอกสารส่วนที ๑ 

                                    (๒)บัญชีเอกสารส่วนที ๒ 

 

 

๒.คุณสมบัติของผู ้เสนอราคา/ 

 



-๒- 

๒.คุณสมบัติของผู ้เสนอราคา 

 

                              ๒.๑ผู ้เสนอราคาต้องเป็นผู ้มีอาชีพรับจ้างทํางานทีสอบราคาจ้างและไม่ต้องเป็นผู ้ถูกแจ้ง

เวียนชือผู ้ทิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถินหรือห้ามติดต่อหรือ

ห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตําบล 

                               ๒.๒ผู ้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู ้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ ้มกันซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน

ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู ้เสนอราคาได้มีคําสังให้สละสิทธิและความคุ ้มกันเช่นว่านัน 

                               ๒.๓ผู ้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดามีผลงานก่อสร้างประเภท

เดียวกันกับงานทีสอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า     ๒๙๒,๕๐๐   บาทและเป็นผลงานทีเป็นคู ่สัญญา

โดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิน หน่วยงานอืนซึง

มีกฏหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนทีองค์การ

บริหารส่วนตําบลเชือถือ 

                               ๒.๔ผู ้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู ้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู ้เสนอราคารายอืน  ณ วัน

ประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู ้กระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 

                               ๒.๕ผู ้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู ้มีคุณสมบัติเบืองต้นในการจ้างของ 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 
 

๓.หลักฐานการเสนอราคา 

                               ผู ้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไว้

นอกซองใบเสนอราคาเป็น  ๒  ส่วน  คือ 

                              ๓.๑ส่วนที ๑ อย่างน้อยต้องเป็นเอกสาร ดังต่อไปน ี

                                     (๑)ในกรณีผู ้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                                          (ก)ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วน จํากัด ให้ยืนสําเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชือหุ้นส่วนผู ้จัดการ ผู ้มีอํานาจควบคุมพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

                                          

 

(ข)บริษัท จํากัดหรือบริษัทเอกชน 



-๓- 
 

                                          (ข)บริษัท จํากัดหรือบริษัทเอกชน ให้ยืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชือกรรมการผู ้จัดการผู ้มีอํานาจควบคุมและบัญชีผู ้ถือหุ้นรายใหญ่

พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

                                    (๒)ในกรณีผู ้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคลให้ยืน

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู ้นัน สําเนาข้อตกลงทีแสดงถึงความเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้าม)ีสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผู ้เป็นหุ้นส่วนพร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง 

                                   (๓)ในกรณีผู ้เสนอราคาเป็นผู ้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู ้ร่วมค้าให้ยืนสําเนา

สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู ้ร่วมค้าและในกรณีทีผู ้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น

บุคคลธรรมดาทีมิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยืนสําเนาหนังสือเดินทางหรือผู ้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยืน

เอกสารตามทีระบุไว้ใน(๑) 

                                    (๔)สําเนาทะเบียนการค้าทีจดทะเบียนหรือสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพมิ ทีมี

วตัถุประสงค์จะทําการตามประกาศสอบราคาน ี

                                   (๕)บัญชีเอกสารส่วนที ๑ ทังหมดทีได้ยืนพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน 

ข้อ ๑.๖(๑) 

                                 ๓.๒ ส่วนที ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปน ี

                                   (๑) หนังสือมอบอํานาจซึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีผู ้เสนอราคามอบ

อํานาจให้บุคคลอืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

                                   (๒) บัญชีรายการก่อสร้าง(หรือใบแจ้งปริมาณงาน)ซึงจะต้องแสดงรายการวัสดุ 

อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทังกําไรไว้ด้วย(ถ้าม)ี 

                                  (๓) บัญชีเอกสารส่วนที ๒ ทังหมดทีได้ยืนพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน 

ข้อ๑.๖(๒) 

                                  (๔) ผู ้เข้าเสนอราคาส่งตัวอย่าง แคตตาล๊อก หรือรูปแบบและรายการละเอียดไปพร้อม

กับใบเสนอราคา 

 

 

/๔.การยืนซองสอบราคา 



-๔- 

๔.การยืนซองสอบราคา 

                               ๔.๑ผู ้เสนอราคาต้องยืนเสนอราคาตามแบบทีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานีโดยไม่มี

เงือนไขใดๆทังสินและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชือผู ้เสนอราคาให้ชัดเจนจํานวน

เงินทีเสนอจะต้องระบุตรงกันทังตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม 

แก้ไขเปลียนแปลงจะต้องลงลายมือชือผู ้เสนอราคาพร้อมประทับตรา(ถ้าม)ี กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง  

                              ๔.๒ผู ้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อ

หน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงือนไขทีระบุท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทังนี ราคารวมทีเสนอจะต้อง

ตรงกันทังตัวเลขและตัวหนังสือถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม้ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญโดยคิดราคา

รวมทังสินซึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิม ภาษีอากรอืนและค่าใช้จ่ายทังปวงแล้ว 

                                ราคาทีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า    ๑๒๐   วัน นับแต่วันเปิดซอง

สอบราคาโดยภายในกําหนดยืนราคาผู ้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาทีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอ

ราคามิได้ 

                               ๔.๓ผู ้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน   ๙๐   วัน 

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันทีได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตําบลให้เริมทํางาน 

                              ๔.๔ก่อนยืนซองสอบราคา ผู ้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด

ฯลฯให้ถีถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทังหมดเสียก่อนทีจะตกลงยืนซองสอบราคาตามเงือนไขในเอกสาร

สอบราคาทียืนต่อองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดงและลงทะเบียนรับซองแล้วจะถอนคืนมิได้ 

                             ๔.๕ผู ้เสนอราคาจะต้องยืนซองสอบราคาทีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง 

”ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโดยระบุไว้ทีหน้าซองว่า”ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา

เลขที ๑/๒๕๕๕ ยืนโดยตรงต่อเจ้าหน้าทรัีบซองสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง ตังแต่

วันท ี   ๒๑  พฤศจิกายน   ๒๕๕๔   ถึงวันที     ๒  ธันวาคม    ๒๕๕๔  ระหว่างเวลา    ๐๘.๓๐   น.  ถึง   

๑๖.๓๐    น.  ณ ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง  

 

 

/และวันที  ๖  ธนัวาคม  ๒๕๕๔  ยืนซองสอบราคา 



-๕- 

 

และวนัที  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๔  ยืนซองสอบราคา  ณ สถานทีกลาง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือหรือ

การจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน อําเภอท่ายาง(ชัน ๑) จังหวัดเพชรบุรี เวลา  ๐๘.๓๐ น. 

ถึง เวลา  ๑๖.๓๐  น.  
 

                            เมือพ้นกําหนดเวลายืนซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู ้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู ้เสนอ

ราคาทีมีประโยชน์ร่วมกันกับผู ้เสนอราคารายอืนตามข้อ ๑.๕(๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่และ

ประกาศรายชือผู ้เสนอราคาทีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

                           หากปรากฏต่อคณะกรรมกรเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะทีมีการเปิดซองใบเสนอ

ราคาว่ามีผู ้เสนอราคากระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯจะตัด

รายชือผู ้เสนอราคารายนันออกจากการเป็นผู ้เสนอราคาและประกาศรายชือผู ้เสนอราคาทีมีสิทธิได้รับการ

คัดเลือกและองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดงจะพิจารณาโทษผู ้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู ้ทิงงาน เว้นแต่

คณะกรรมการฯจะวินิจฉัยได้ว่าผู ้เสนอราคารายนันเป็นผู ้ทีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา

ของทางราชการและมิได้เป็นผู ้ริเริมให้มีการกระทําดังกล่าว 
 

                             ผู ้เสนอราคาทีถูกตัดรายชือออกจากการเป็นผู ้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู ้เสนอราคาทีมี

ผลประโยชน์ร่วมกับผู ้เสนอราคารายอืน ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู ้เสนอราคาทีกระทําการอันเป็น

การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมจากอุทธรณ์คําสังดังกล่าวต่อผู ้ว่าราชการจังหวัดภายใน  ๓  วัน

นับแต่วันทีได้รับการแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทรณ์ของผู ้ว่าราชการจังหวัดให้

ถือเป็นทีสุด 

                             คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู ้เสนอทีมีสิทธิได้รับการ

คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือหรือจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิน อําเภอท่ายาง(ชัน๑)ในวันท ี  ๗   เดือน   ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ ตังแต่เวลา   ๐๙.๐๐  น. เป็นต้นไป 

 

 

 

/การยืนอุทรณ์ตามวรรคห้า 



-๖- 

 

                             การยืนอุทรณ์ตามวรรคห้าย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายเวลาการเปิดซองใบเสนอราคาเว้น

แต่ผู ้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิงและใน

กรณีทีผู ้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู ้อุทรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบ

เสนอราคาทไีด้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิงให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจ

ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าว 
 

๕.หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

                           ๕.๑ในการสอบราคาครังนีองค์การบริหารส่วนตําบล จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 

                           ๕.๒หากผู ้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยืนหลักฐานการเสนอ

ราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๓ หรือยืนซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะ

ไม่รับพิจารณาราคาของผู ้เสนอราคารายนัน เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือทีผิดแผกไป

จากเงือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนทีมิใช่สาระสําคัญ ทังนีเฉพาะในกรณีทีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์

ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลเท่านัน 

                                 ๕.๓องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู ้เสนอราคาโดยไม่มีการ 

ผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปน ี

                                     (๑)ไม่ปรากฏชือผู ้เสนอราคารายนัน ในบัญชีผู ้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน

การรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตําบล 

                                     (๒)ไม่กรอกชือนิติบุคคล หรือบุคคล ธรรมดา หรือลงลายมือชือผู ้เสนอราคาอย่าง

หนึงอย่างใด หรือทังหมดในใบเสนอราคา 

                                     (๓)เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารสอบราคาทีเป็น

สาระสําคัญหรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู ้เสนอราคารายอืน 

                                     (๔)ราคาทีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลียนแปลง โดยผู ้เสนอราคามิได้ลง

ลายมือชือพร้อมประทับตรา (ถ้าม)ี กํากับไว้ 

 

/5.4ในการตัดสินการสอบราคา 



-๗- 

                                    ๕.๔ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบ

ราคาหรือองค์การบริหารส่วนตําบล มีสิทธิให้ผู ้เสนอราคาชีแจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอืนใด 

ทีเกียวข้องกับผู ้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิทีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐาน

ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

                                   ๕.๕องค์การบริหารส่วนตําบลทรงไว้ซึงสิทธิทีจะไม่รับราคาตําสุด หรือราคาหนึง

ราคาใดหรือราคาทีเสนอทังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการ

หนึงรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดจะพิจารณา ทังนี เพือ

ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเด็ดขาด  ผู ้

เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทังองค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบ

ราคาและลงโทษผู ้เสนอราคาเสมือนเป็นผู ้ทิงงานไม่ว่าจะเป็นผู ้เสนอราคาทีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตามหาก

มีเหตุทีเชือได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชือบุคคล

ธรรมดาหรือนิติบุคคลอืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  

                             ในกรณีทีผู ้เสนอราคาตําสุดเสนอราคาตําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญา

ได้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตําบลจะให้ผูเ้สนอราคานันชีแจงและแสดง

หลักฐานทีทําให้เชือได้ว่าผู ้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชีแจงไม่

เป็นทีรับฟังได้องค์การบริหารส่วนตําบล มีสิทธิทีจะไม่รับราคาของผู ้เสนอราคารายนัน 

                                   ๕.๖ ในกรณีทีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู ้เสนอราคาทีมี

สิทธิได้รับการคัดเลือกตามทีประกาศรายชือไว้ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู ้เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู ้

เสนอราคารายอืน ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู ้เสนอราคาทีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน

ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕(๒) องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจทีจะตัดรายชือผู ้เสนอราคาทีมีสิทธิ

ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชือตามข้อ ๔.๕ และองค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณา

ลงโทษผู ้เสนอราคารายนันเป็นผู ้ทิงงาน 

 

 

                                    /ในกรณ ี



-๘- 

                          ในกรณีนีหากผู ้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาทีได้

ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง ผู ้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบ

เสนอราคาดังกล่าวได้ 

๖.การทําสัญญาจ้าง 

                            ผู ้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับองค์การ

บริหารส่วนตําบล ภายใน.........๗.............วัน นับถัดจากวันทีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา

เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละห้า ของราคาค่าจ้างทีสอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลยึดถือไว้ในขณะ

ทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึงอย่างใด ดังต่อไปน ี

                                  ๖.๑ เงินสด 

                                   ๖.๒ เช็คทีธนาคารสังจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล โดยเป็นเช็คลงวันทีทีทํา

สัญญา หรือก่อนหน้านันไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 

                                      ๖.๓ หนังสือคําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคําประกันดังระบุ 

ในข้อ  ๑.๔  

                                    ๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                                       ๖.๕หนังสือคําประกันของบริษัทเงินทุนทีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือ

การพาณิชย์ และประกอบธุรกิจคําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชือบริษัทเงินทุนที

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถินต่าง ๆ ทราบแล้ว 

โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคําประกันดังระบุในข้อ ๑.๔  

                                         หลักประกันนีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันทีผู ้ชนะการ

สอบราคา (ผู ้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

 

 

/7.ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 



-๙- 

                              ๗.ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 

                                 องค์การบริหารส่วนตําบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง  งวดสุดท้าย(งวดเดียว)  เป็นจํานวนเงิน 

ในอัตราร้อยละ  ๑๐๐ ของค่าจ้างแต่ละโครงการเมือผู ้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทังหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตาม

สัญญา รวมทังทําสถานทีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

                              ๘.อัตราค่าปรับ 

                                 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกําหนดในอัตราร้อยละ....๐.๒๐...........ของค่าจ้างตาม

สัญญาต่อวัน 

                               ๙.การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 

                                   ผู ้ชนะการสอบราคาซึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุ 

๑.๓ แล้ว แต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างทีเกิดขึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า   

๑    ปี นับถัดจากวันทีองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับมอบงาน โดยผู ้รับจ้าง ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข

ให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน..........๑๕........วัน นับถัดจากวันทไีด้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

                             ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน  ๆ

                                    ๑๐.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครังนี ได้มาจากเงินงบประมาณ    เงินค้างจ่ายประจําปี  

งบประมาณ  ๒๕๕๔  ตามมติทีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง สมัยวิสามัญ สมัยที ๑ ครังที ๑/

๒๕๕๔ ลงวันที  ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๔ 

                               ๑๐.๒เมือองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู ้เสนอราคารายใดให้เป็นผู ้รับจ้างและได้

ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผูรั้บจ้างจะต้องสังหรือนําสิงของมาเพืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก

ต่างประเทศและของนันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทีมีเรือไทยเดินอยู ่ และสามารถให้บริการรับขน

ได้ตามทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู ้เสนอราคา ซึงเป็นผู ้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม

กฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน ี

 

 



/(๑)แจ้งการสังหรือนําสิงของ 

-๑๐- 

                                (๑)แจ้งการสังหรือนําสิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีผู ้รับจ้างสังหรือซือของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็น

ของทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืนได้ 

                                 (๒)จัดการให้สิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย

นาวีให้บรรทุกสิงของนันโดยเรืออืนทีมิใช่เรือไทย ซึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนันก่อนบรรทุกของลงเรืออืน 

หรือเป็นของทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน 

                                 (๓)ในกรณีทีไม่ปฏิบัติตาม (๑)หรือ(๒) ผู ้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาว ี

                                ๑๐.๓ ผู ้เสนอราคาซึงองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือ

ข้อตกลงภายในเวลาทีทางราชการกําหนดระบุในข้อ ๖  องค์การบริหารส่วนตําบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้

ชดใช้ความเสียหาย รวมทังจะพิจารณาให้เป็นผู ้ทิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

                                ๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิทีจะแก้ไข เพิมเติมเงือนไขหรือข้อกําหนดใน

แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด(ถ้าม)ี 

                                  ๑๐.๕ องค์การบริหารส่วนตําบลจะไม่พิจารณา ผู ้เสนอราคาทีเป็นผู ้ทิงงานของทาง

ราชการหรือผู ้ทิงงานของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถินและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน

ทรงไว้ซึงสิทธิทีจะงดซือหรือจ้างหรือเลือกซือหรือจ้างโดยไม่จําเป็นต้องซือหรือจ้างจากผู ้เสนอราคาตําสุด

เสมอไปรวมทังจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู ้เสนอราคาเสมือนเป็นผู ้ทิงงาน หากมีเหตุทีเชือ

ได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

        

 



/๑๑. มาตรฐานฝีมือช่าง 

-๑๑- 

๑๑. มาตรฐานฝีมือช่าง 

  เมือองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู ้เสนอราคารายใดให้เป็นผู ้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง

ก่อสร้างตามประกาศนีแล้ว ผู ้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู ้เสนอราคา

จะต้องมีและใช้ผู ้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู ้มี

วุฒิบัตรระดับ ปวช.ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ 

ในอัตราไม่ตํากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย ๑ คน  

                            ๑๑.๑……………………………ช่างไฟฟ้า………………………………………… 

                            ๑๒. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู ้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายและ

ระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านในดง 

 

 

วันที   ๒๑     เดือน     พฤศจิกายน    พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 


