
     

เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  2 /2560 
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมูท่ี่ 2 บ้านพุน้้าเปรี้ยว  

ต้าบลด่านแม่แฉลบ อ้าเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด 
       ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลด่านแม่แฉลบ   

     ลงวันที ่13 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
--------------------------------------- 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
พั ฒ น าเด็ก เล็ ก  ห มู่ที่  2  บ้ านพุ น้้ า เป ร้ียว   ต้ าบ ล ด่าน แ ม่แฉลบ  อ้ า เภอศ รีส วัส ด์ิ  จั งห วัดกาญ จนบุ รี                    
ขนาดกว้าง 18.00 เมตร  ยาว 12.50เมตร ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

๑.เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด  
๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
๑.๓  แบบสัญญาจ้าง 
๑.๔  แบบหนังสือค้ าประกัน  

            (๑)หลักประกันสัญญา 
 ๑.5  บทนิยาม 

(๑) ผู้เสนอราคามีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๑.6  แบบบัญชีเอกสารแนบซองเสนอราคา 
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

 ๑.7  บัญชีแสดงปริมาณค่าวัสดุและแรงงาน 
     

         ๒.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๑.  เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างท างานตามเอกสารสอบราคาดังกล่าว ซึ่งมีผลงาน

ประเภทเดียวกับงานที่สอบราคาจ้าง คร้ังนี้ในวงเงินไม่น้อยว่า 428,400.-บาท (ส่ีแสนสองหมื่นแปดพันส่ีร้อย- 
บาทถ้วน) 

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มี
ค าสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้องค์การบริหารส่วนต าบล  ณ          
วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคา
จ้างคร้ังนี้ 

5. นิติบุคคล  ที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GovernmentProcurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง 
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  แล้วเท่านั้น 
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 ๓.หลักฐานการสอบราคา 
๓.๑ ใบเสนอราคา และบัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรง 

ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
๓.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอ

ราคาเป็น 2 ส่วน คือ 
 

๓.2.๑  ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                     (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
        (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
           (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็
ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้า
ร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
  (4) เอกสารต่างๆ  
                  4.๑ (   ) ส าเนาทะเบียนพาณิชย์   
                  4.๒ (   ) ส าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
                  4.๓ (   ) บัญชีเอกสารส่วนที่1ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
  3.๒. ๒ ส่วนที่ ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                      (๑) หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
     (๒)  ส้าเนาใบเสร็จค่าซื้อเอกสารสอบราคา  เอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบ
เสนอราคา ตามแบบในข้อ๑.๗ (๒) 
 ๓.๒.๓ ซองเสนอราคาที่ยื่นต่อองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ และลงทะเบียนรับซองแล้วจะถอน
คืนมิได ้
  

๔.การเสนอราคา 
     ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
ทั้งส้ิน  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจ านวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้ งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข  
เปล่ียนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง  

 
   4.1.1 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล๊อก และหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุดังกล่าวไปพร้อมกับซองใบเสนอราคา และเอกสารแนบท้ายอ่ืนๆ เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าว 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
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ส าหรับแคตตาล๊อกท่ีแนบให้พิจารณาหากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจ
อ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีความประสงค์จะขอต้นฉบับแคตตาล๊อก         
ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตรวจสอบภายใน 5 วัน 
 
   ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการให้ครบถ้วน  และกรอก
รายละเอียดทุกรายการ ให้ชัดเจน และรายละเอียดการค านวณค่างานนี้จะต้องเป็นไปตามหลักวิชา หากบัญชี
รายการก่อสร้างดังกล่าว ไม่พอที่จะกรอกปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้างให้ผู้เสนอราคาจัดพิมพ์ต่อท้ายโดยอนุโลม
ตามแบบแนบท้ายเอกสารประกาศนี้ 

  
 

 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม ตามเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งน้ี ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลข
และตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส้าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากร
อ่ืน  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว  

 

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาโครงการไม่น้อยกว่า......45.....วัน   นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

   
 ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้อง   ก้าหนดเวลาด้าเนินการก่อสร้าง  
 

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมู่ที่ 2 บ้านพุน้้าเปรี้ยว  ต้าบลด่านแม่แฉลบ อ้าเภอศรีสวัสด์ิ 
จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดกว้าง 18.00 เมตร  ยาว 12.50เมตร ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด ก้าหนดแล้วเสร็จ   
ไม่เกิน ....90...วัน 

 

     ๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน
และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า    “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  2/๒๕60  ”   
โดยยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่รับซองขององค์การบริหารส่วนต้าบลด่านแม่แฉลบ    ก้าหนดยื่นซองสอบราคา               
ในวันที่  13  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2560  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวการจัดซื้อ/จ้างอ้าเภอศรีสวัสด์ิ เวลา 08.30 
-16.30 น.  และระหว่างวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 25560 ถึงวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560  
ณ ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลด่านแม่แฉลบ เวลา 08.30 - 16.30 น.  ในวันราชการ 

 
เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  (ใช้นาฬิกาขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ) 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอ

ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศ
รายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
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  หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาพบว่า         
มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒)  และคณะกรรมการฯ  
เช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  และจะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระท าดังกล่าว   
           ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   ณ  วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอ ราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าส่ังดังกล่าว ต่อปลัดกระทรวงภายใน  ๓  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 

 
            คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวการจัดซื้อ/จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  ในวันที่  28  
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560    ต้ังแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้น 
       การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็น ว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ ง                               
ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

๕.หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
๕.๑  ในการสอบราคาจ้างคร้ังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลจะตัดสินจากราคารวม 
๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  ๒    หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา ไม่ถูกต้อง

หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  ๔   แล้ว   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะ
ไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น     เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือที่ผิดแผกไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ     ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 

๕.๓ องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ไม่ปรากฏช่ือเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(๒)  ไม่กรอก   ช่ือนิติบุคคล   หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบ
เสนอราคา  

(๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็นสาระส าคัญ หรือ
มีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

(๔)  ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ   ตก  เติม   แก้ไข   เปล่ียนแปลง     โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ช่ือพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 

 

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ           



ผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
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๕.๕  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยมาพิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ  มิได้รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคา
เสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน   หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอ
ราคาแทน เป็นต้น  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือองค์การบริหารส่วนต าบล จะให้ผู้เสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ท า
ให้เช่ือได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้  
องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

 

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายช่ือไว้ ตามข้อ 4.5   เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา รายอื่น 
ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๖ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจที่จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายช่ือ ตามข้อ ๔.๕ และองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 

 ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้ว           
จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
    

๖.การท้าสัญญาจ้าง 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบจะเรียกท าสัญญาก็ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตจากกรมอุทยานให้ใช้
พื้นที่แล้วเท่านั้น ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓  กับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับ  
ร้อยละ  ๕  ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

๖.๑  เงินสด 
๖.๒  เช็คที่ธนาคารส่ังจ่ายให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้น

ไม่เกิน  ๓  วันท าการของทางราชการ 
๖.๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ๑.๔ (๑) 
๖.๔  พันธบัตรรัฐบาลไทย      
๖.๕  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน

หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ า
ประกันดังระบุในข้อ ๑.๔(๑)  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ
ราคา   (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

 
 



 
 

-6- 
 

 ๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
   

ผู้รับจ้างต้องท าสัญญาจ้างต่อองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ และให้ช าระอากรเป็นตัวเงินแทนการ
ปิดแสตมป์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ ในราคาที่ตกลงจ้างตามระเบียบของกรมสรรพกร ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นร้อยละของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดโดยแบ่งออกเป็น ...๑....งวด ดังนี้  

งวดที่ ๑ เป็นเงินในอัตราร้อยละ..................................-..........................ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน....................-...............ให้แล้วเสร็จภายใน..............-..................วัน 

งวดที่ ๒ เป็นเงินในอัตราร้อยละ..................................-..........................ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน....................-...............ให้แล้วเสร็จภายใน..............-..................วัน 

งวดที่ ๓ เป็นเงินในอัตราร้อยละ..................................-..........................ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน....................-...............ให้แล้วเสร็จภายใน..............-..................วัน 

งวดที่ ๔ เป็นเงินในอัตราร้อยละ..................................-..........................ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน....................-...............ให้แล้วเสร็จภายใน..............-..................วัน 

   
งวดสุดท้ายเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ

เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างหรือปรับปรุง ให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จ  
 

๘. อัตราค่าปรับ 
 

ค่าปรับตามสัญญาจ้างข้อ 15  จะก าหนดในอัตราร้อยละ  0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 

๙. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง 
 

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาจ้างตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓  แล้วแต่
กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี  นับถัดจาก
วันที่องค์การบริหารส่วนต้าบลได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  
๗ วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  

          
๑๐ .ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
๑๐.๑  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างคร้ังนี้  ไดม้าจากงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2560   

 

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่  2 บ้านพุน้้าเป ร้ียว  ต้าบลด่านแม่แฉลบ                 
อ้าเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดกว้าง 18.00 เมตร   ยาว 12.50เมตร ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด 

ราคากลางเป็นเงิน   952,000.-บาท  (เก้าแสนห้าหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
       

๑๐.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลง
จ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่ังหรือน าสิ่งของมา เพื่องานจ้าง ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และ
ของนั้นต้องน ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศก าหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็น ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี ดังนี้ 
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(๑)  แจ้งการส่ังหรือน าส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ ผู้รับจ้างส่ังหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของรัฐมนตรี
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้     

 (๒)  จัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิกับเรือไทยจากต่างประเทศมายัง
ประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ให้บรรทุกส่ิงของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกลงเรืออื่น หรือเป็นของที่คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

 

(๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
พาณิชย์นาวี 

๑๐.3  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการก าหนดระบุในข้อ ๖ องค์การบริหารส่วนต าบล อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย  (ถ้ามี)  
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๐.4   องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อ ก าหนด ในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 

      

๑1.มาตรฐานฝีมือช่าง 
 

 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และได้ตกลง
จ้าง ตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่าน
ทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.  และ  ปวท.  
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้   ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๑  ของแต่ละสาขา
ช่าง  แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย.......1.......คน   ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

๑1.๑ วิศวกรโยธา   จ านวน .....-....คน 
๑1.๒ ช่างก่อสร้างช่างโยธา            จ านวน ....1....คน 
 

 

๑2 .การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาด้าเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมู่ที ่2 บ้านพุน้้าเปร้ียว 
 

ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก้าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

 รายการละเอียดและเงื่อนไขเอกสารสอบราคาจ้างฉบับนี้ มีผลใช้บังคับ และเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบ
ราคา และสัญญาจ้างด้วย 

 
                      องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 
 

 
 

         หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 



                    วันที่  13  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕60 
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