
 
    
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 
เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  สายศูนย์บริการจัดการ

ประมงน  าจืด – ท่าเทียบเรือ  ด่านแม่แฉลบ  หมู่ที่ 3 บ้านด่านแม่แฉลบ  
------------------------------------ 

ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ   จะด าเนินการสอบราคาจ้างโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายศูนย์บริการจัดการประมงน  าจืด – ท่าเทียบเรือ  ด่านแม่แฉลบ  หมู่ที่ 
3           บ้านด่านแม่แฉลบ กว้าง 5.00 เมตร. ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15  เมตร   ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือพื นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
 

ราคากลางเป็นเงิน  996,900.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
  

  หากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างถนนลาดยางมีราคาที่แตกต่าง  หรือไม่แตกต่างไป
จากราคากลางที่ประกาศไว้  ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลางนั น  (ผู้เสนอ
ราคา จะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและค านวณราคากลางเอง  จะน าราคากลางของทางราชการมา
ปฏิเสธความรับผิดชอบ  หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างแต่ละโครงการดังกล่าวในภายหลังไม่ได้) 

   

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี  
 

๑.  เป็นนิตบิุคคล    หรือบคุคลธรรมดา  ที่มอีาชีพรับจา้งท างานตามเอกสารสอบราคาดงักล่าว 
2. ไม่เปน็ผู้ที่ถกูแจง้เวียนชื่อเป็นผูท้ิ งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนว่ยการบรหิาร

ราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
๓. ไมเ่ป็นผูไ้ดร้ับเอกสิทธิความคุม้กัน ซึง่อาจปฎิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เวน้แตร่ฐับาลของผู้เสนอ

ราคาไดม้ีค าสั่งให้สละสิทธิความคุม้กนัเช่นว่านั น 
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้องค์การบริหารส่วน

ต าบล  ณ   วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครั งนี  

5. นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา ที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการ
จัดซื อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GovernmentProcurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ  แล้วเท่านั น 

    
 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันท่ี  12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕8  เวลา ๑๐.๐๐ 
น. เป็นต้นไป ณ ที่ตั งโครงการก่อสร้าง   
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   ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์ขอ้มูลข่าว
การจัดซื อ/จ้างอ าเภอศรสีวัสด์ิ ในเวลาราชการ และระหว่างวันที่  9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558   
ถึง วันท่ี 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ณ ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ใน
วันและเวลาราชการ 

 

   ก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันท่ี 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ตั งแต่เวลา ๑๐.0
๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลขา่วการจัดซื อ/จ้างอ าเภอศรสีวสัดิ์ (โดยใช้นาฬิกากลางขององค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ) 

 
   ผู้สนใจขอซื อเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ  1,000. -  บาท  ได้ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ระหว่างวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ถึงวันที่ 20 
พฤศจิกายน    พ.ศ. 2558   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๓๔ - ๕๙๗-๑๐๖   ในวันและเวลา
ราชการ   ดู ร ายละ เ อียด ได้ที่ เ ว็ บ ไซต์  ( http://danmaechaiap.go.th)  หรื อ เ ว็ บ ไซต์ กรมบัญชีกลาง
(www.gprocuremen.go.th) หรือเว็บไซต์ท้องถิ่นกาญจนบุรี (www.kanchanaburilocal.go.th) หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข 034-597-106  ในวันและเวลาดังกล่าว 

 
   

ประกาศ  ณ  วันท่ี   6  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๕8 
        

 
                           

                        ( นายสุมล  จันทร์ค า ) 
                                      นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลดา่นแมแ่ฉลบ 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ การจัดซื อหรือการจ้างครั งนี  จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้  ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ
เงินงบประมาณจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 5   แล้วเท่านั น 
 
 
 
 
 

 

http://danmaechaiap.go.th/
http://www.gprocuremen.go.th/
http://www.kanchanaburilocal.go.th/


เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่   1/2559 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก   

สายศูนย์บริการจัดการประมงน  าจืด – ท่าเทียบเรือ  
     ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ   

    ลงวันที ่ 6 เดอืน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 
--------------------------------------- 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายศูนย์บริการจัดการประมงน  าจืด – ท่าเทียบเรือ  ด่านแม่แฉลบ  หมู่ที่ 3              
บ้านด่านแม่แฉลบ กว้าง 5.00 เมตร. ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15  เมตร   ไหล่ทางลูกรังข้างละ           
0.50 เมตร หรือพื นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ก าหนด มีข้อแนะน าและ
ขอ้ก าหนด ดังต่อไปนี  

 

๑.เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
๑.๑  แบบรปูรายการละเอียด 
๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
๑.๓  แบบสัญญาจ้าง 
๑.๔  แบบหนังสือค  าประกนั  

            (๑)หลักประกันสญัญา 
 ๑.๕  สูตรการปรบัราคา 
 ๑.๖  บทนิยาม 

(๑) ผู้เสนอราคามีผลประโยชน์รว่มกนั 
(๒) การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเปน็ธรรม 

๑.๗  แบบบญัชีเอกสารแนบซองเสนอราคา 
(๑) บญัชีเอกสารสว่นที ่๑ 
(๒) บญัชีเอกสารสว่นที ่๒ 

 ๑.๘  บัญชีแสดงปริมาณค่าวัสดแุละแรงงาน 
  
         ๒.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

2.๑  เป็นนิติบุคคล    หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างท างานตามเอกสารสอบราคาดังกล่าว 
2.2 ไมเ่ป็นผู้ทีถู่กแจ้งเวียนชื่อเปน็ผู้ทิ งงานของทางราชการ รฐัวิสาหกิจ หรือหนว่ยการบรหิาร

ราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
2.๓ ไม่เปน็ผู้ได้รบัเอกสิทธคิวามคุ้มกนั ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแตร่ฐับาลของผู้เสนอ

ราคาไดม้ีค าสั่งให้สละสิทธิความคุม้กนัเช่นว่านั น 
2.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้องค์การบริหารส่วน

ต าบล  ณ   วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครั งนี  
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2.5 นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา ที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของภาครัฐซึ่งได้
ด าเนินการจัดซื อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GovernmentProcurement : e-GP) ต้องลงทะเบียน
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ  แล้วเท่านั น 

         
 

 ๓.หลักฐานการสอบราคา 
๓.๑ ใบเสนอราคา และบญัชีรายการกอ่สร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานซึง่จะต้องแสดงรายการวัสดุ

อุปกรณ ์ค่าแรง ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั งก าไรไว้ดว้ย 
๓.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก

ซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ 
๓.2.๑  ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบคุคล 

                     (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
        (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากดั ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนติิ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
           (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการ
เข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา
ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุ
ไว้ใน (๑) 
   (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
  (4) เอกสารต่างๆ  
                           ๔.๑ (    ) ส าเนาทะเบียนพาณิชย์   
                           ๔.๒ (    ) ส าเนาทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม  
                          ๔.๓ (    ) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ  
ในข้อ ๑.๗ (๑) 
    (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตาม แบบในข้อ ๑.7(๑)                             

๓.๒. ๒ ส่วนที่ ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  
                      (๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
     (๒)  ส าเนาใบเสร็จค่าซื อเอกสารสอบราคา  เอกสารส่วนที่ ๒ ทั งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับ
ซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ๑.๗ (๒) 
 ๓.๒.๓ ซองเสนอราคาที่ยืน่ต่อองค์การบรหิารสว่นต าบลด่านแมแ่ฉลบ และลงทะเบียนรับซองแลว้
จะถอนคืนมิได ้



-3- 
 
๔.การเสนอราคา 

 ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบทีก่ าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคานี  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
ทั งสิ น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจ านวนเงินที่
เสนอจะต้องระบุตรงกันทั งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูด ลบ  
ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง  
 

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการให้ครบถ้วน  และกรอก
รายละเอียดทุกรายการ ให้ชัดเจน และรายละเอียดการค านวณค่างานนี จะต้องเป็นไปตามหลักวิชา หาก
บัญชีรายการก่อสร้างดังกล่าว ไม่พอที่จะกรอกปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้างให้ผู้เสนอราคาจัดพิมพ์ต่อท้าย
โดยอนุโลมตามแบบแนบท้ายเอกสารประกาศนี  

 

 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม      
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั งนี  ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั งตัวเลขและ
ตัวหนังสือ     ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั งสิ นซึ่ง
รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอื่น  และค่าใช้จ่ายทั งปวงไว้แล้ว  

 

  ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาโครงการไม่น้อยกว่า......45.....วัน   นับแต่วันเปิดซองใบ
เสนอราคา โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการ
เสนอราคามิได้ 

   
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้อง   ก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  สายศูนย์บริการจัดการประมงน  าจืด – ท่าเทียบเรือ  ด่านแม่แฉลบ  หมู่ที่ 3 บ้านด่านแม่แฉลบ          
กว้าง 5.00 เมตร. ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15  เมตร   ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

ก าหนดแล้วเสร็จ ไม่เกิน .......45....วัน 
 

     ๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่
ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคา 
  ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง  
เลขที่ 1/๒๕๕9 ” โดยย่ืนโดยตรงตอ่เจ้าหน้าที่รับซองขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  ก าหนด
ยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  6 พฤศจิกายน 2558  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวการจัดซื อ/จ้างอ าเภอ ศรีสวัสด์ิ             
ในเวลาราชการ  และระหว่างวันที่  9 พฤศจิกายน 2558  ถึง วันที่  20 พฤศจิกายน 2558 ณ  
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ในวันและเวลาราชการ 
 

   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  (ใช้นาฬิกา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ) 
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คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

 

 หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปดิซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาพบว่า 
มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒)  และคณะ
กรรมการฯ  เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก และจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้
เสนอราคารายนั นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่ม
ให้มีการกระท าดังกล่าว     
            ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   ณ  วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอ ราคาที่กระท าการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว ต่อปลัดกระทรวงภายใน  ๓  
วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือ
เป็นที่สุด 
             คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวการจัดซื อ/จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ  ในวันท่ี 23 เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.  2558    ตั งแต่เวลา ๑๐.0๐ น. เป็นต้นไป 

      
        การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
อย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

๕.หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
๕.๑  ในการสอบราคาจา้งครั งนี  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลจะตดัสนิจากราคารวม 
๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  ๒    หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา ไม่

ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  ๔   แล้ว   คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั น     เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อย  หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ     ทั งนี เฉพาะในกรณี
ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั น 

๕.๓  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาผู้เสนอราคา โดยไม่มกีารผ่อนผนัในกรณี
ดังต่อไปนี  

(๑)  ไม่ปรากฏชื่อเสนอราคารายนั น ในบัญชีผูร้ับเอกสารสอบราคา หรอืในหลกัฐานการรับเอกสาร
สอบราคาขององค์การบรหิารส่วนต าบล 
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  (๒)  ไม่กรอก   ชื่อนิตบิุคคล   หรือบุคคลธรรมดา     หรือลงลายมือชื่อผูเ้สนอราคาอย่างหนึง่อย่าง
ใดหรือทั งหมดในใบเสนอราคา  

(๓)   เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็นสาระส าคัญ หรือ
มีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

(๔)  ราคาทีเ่สนอมีการขดู ลบ  ตก  เตมิ แกไ้ข เปลีย่นแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้าม)ี ก ากับไว ้

 

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การ
บริหารส่วนต าบลดา่นแม่แฉลบ  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี แจงขอ้เท็จจรงิ  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

 

๕.๕  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่ง
ราคาใดหรือราคาที่เสนอทั งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการ
หนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยมาพิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั งนี   
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเด็ดขาด
ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได้รวมทั ง องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบ
ราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ งงาน   หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่
สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคาแทน เป็นต้น  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจน
คาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือองค์การบริหารส่วน
ต าบล จะให้ผู้เสนอราคานั นชี แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตาม
สอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าชี แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาของผู้เสนอราคารายนั น 

 

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5   เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ 
ราคา รายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่าง เป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๕ และองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคารายนั นเป็นผู้ทิ งงาน 
  ในกรณีนี หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

๖.การท าสัญญาจ้าง 
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓  กับองค์การบริหารสว่น

ต าบลภายใน  ๗  วัน  นับถดัจากวันทีไ่ดร้ับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวน 
เงินเท่ากับ  ร้อยละ  ๕  ของราคาคา่จ้างที่สอบราคาได ้  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะท า
สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึง่อย่างใด  ดังต่อไปนี  
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๖.๑  เงนิสด 
 ๖.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา

หรือกอ่นหน้านั นไม่เกิน  ๓  วันท าการของทางราชการ 
๖.๓  หนังสอืค  าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือค  าประกันดังระบุในข้อ

๑.๔ (๑) 
๖.๔  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
๖.๕  หนังสือค  าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    บริษัทเงินทุน

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค  าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค  าประกนัดงัระบุในข้อ ๑.๔(๑)  หลักประกันนี จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี ยภายใน 
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา   (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

 

 ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
   

  ผู้รับจ้างต้องท าสัญญาจ้างต่อองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ และให้ช าระอากรเป็นตัวเงิน
แทนการปิดแสตมป์ตอ่พนักงานเจ้าหนา้ที่อากรแสตมป์ ในราคาที่ตกลงจ้างตามระเบยีบของกรมสรรพกร ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นร้อยละของราคาค่าก่อสร้างทั งหมดโดยแบ่ง
ออกเป็น ...๑....งวด ดังนี   

งวดที่ ๑ เปน็เงนิในอตัราร้อยละ..................................-..........................ของค่าจ้าง เม่ือผู้
รับจ้างไดป้ฏิบัตงิาน....................-...............ให้แล้วเสร็จภายใน..............-..................วนั 

งวดที่ ๒ เปน็เงนิในอตัราร้อยละ..................................-..........................ของค่าจ้าง เม่ือผู้
รับจ้างไดป้ฏิบัตงิาน....................-...............ให้แล้วเสร็จภายใน..............-..................วนั 

งวดที่ ๓ เปน็เงนิในอตัราร้อยละ..................................-..........................ของค่าจ้าง เม่ือผู้
รับจ้างไดป้ฏิบัตงิาน....................-...............ให้แล้วเสร็จภายใน..............-..................วนั 

งวดที่ ๔ เปน็เงนิในอตัราร้อยละ..................................-..........................ของค่าจ้าง เม่ือผู้
รับจ้างไดป้ฏิบัตงิาน....................-...............ให้แล้วเสร็จภายใน..............-..................วนั 

  
งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงนิในอัตรารอ้ยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจา้งได้ปฏบิัติงานทั งหมดให้

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสญัญา รวมทั งท าสถานที่ก่อสรา้งหรอืปรบัปรงุ ให้สะอาดเรยีบร้อย ใหแ้ล้วเสร็จ  
 

๘. อัตราค่าปรับ 
 

ค่าปรบัตามสัญญาจ้างข้อ 15  จะก าหนดในอตัราร้อยละ  ๐.25 ของค่าจ้างตามสญัญาต่อวนั 
 

๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาจ้างตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓  

แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี   
นับถัดจากวันที่องค์การบริหารสว่นต าบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างตอ้งรบีจัดการซ่อมแซมแกไ้ข

ให้ใช้การไดด้ีดงัเดมิภายใน  ๗ วัน   นับถัดจากวนัที่ได้รบัแจ้งความช ารุดบกพร่อง  
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๑๐ .ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
10.1 การจัดซื อหรือการจ้างครั งนี  จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้  ต่อเมื่อได้รับ

อนุมัติเงินงบประมาณจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 5  แล้วเท่านั น 
 
ราคากลาง งานก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  ในการสอบราคาครั งนี  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายศูนย์บริการจัดการประมงน  าจืด – ท่าเทียบเรือ  

ด่านแม่แฉลบ  หมู่ที่ 3 บ้านด่านแม่แฉลบ กว้าง 5.00 เมตร. ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15  เมตร   
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด  

ราคากลางเป็นเงิน  996,900.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

๑๐.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้รับจ้าง และ
ได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมา เ พ่ืองานจ้าง ดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั นตอ้งน ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศก าหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็น ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี  

 

(๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ ผู้รับจ้างสั่งหรือซื อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็น
ของรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้  

 

 (๒)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ให้บรรทุก
สิ่งของนั น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั นก่อนบรรทุกลงเรืออื่น หรือเป็นขอ งที่
คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

 

(๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมพาณิชย์นาวี 

 

๑๐.3  ผู้เสนอราคาซึง่องคก์ารบริหารส่วนต าบลได้คดัเลือกแลว้ไมไ่ปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการก าหนดระบุในขอ้ ๖ องค์การบรหิารสว่นต าบล อาจพิจารณาเรียกรอ้งให้ชดใช้ความ
เสียหาย  (ถ้าม)ี  รวมทั งจะพิจารณาให้เปน็ผู้ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ 

 

๑๐.4   องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อ ก าหนด ในแบบ
สัญญาใหเ้ปน็ไปตามความเห็นของอัยการจังหวดัหรือส านักงานอัยการสูงสดุ  (ถ้าม)ี 

    
๑๑.การปรับราคาคา่งานก่อสร้าง 

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรบัราคา ดงัระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีที่คา่
งานกอ่สร้างลดลงหรอืเพิ่มขึ น โดยวธิีการดงัระบุไว้ในข้อ ๑.๕ 
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๑๒.มาตรฐานฝีมอืช่าง 
 

 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และ
ได้ตกลงจ้าง ตามประกาศนี แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมี
และใช้ผู้ผ่านทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. 
ปวส.  และ  ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้   ในอัตราไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ  ๑๐  ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย...... .1.......คน   ในแต่ละสาขาช่าง
ดังต่อไปนี  

๑๒.๑ วิศวกรโยธา   จ านวน ....-.....คน 
๑๒.๒ ช่างก่อสร้างช่างโยธา            จ านวน ....1.....คน 
 

๑๓ .การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหว่างระยะเวลาการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก               
สายศูนย์บริการจัดการประมงน  าจืด – ท่าเทียบเรือ  ด่านแม่แฉลบ  หมู่ที่ 3 บ้านด่านแม่แฉลบ            
ตามแบบที่ อบต.ก าหนด  ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดย
เคร่งครัด 

 

   รายการละเอียดและเงื่อนไขเอกสารสอบราคาจ้างฉบับนี  มีผลใช้บังคับ  และเป็นส่วนหนึ่ง
ของประกาศสอบราคา และสัญญาจ้างด้วย 
 

                      องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแมแ่ฉลบ 
 
 
 

         หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด ุ
                    วันที่   6   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕8 


