
   

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

เร่ือง  สอบราคางานจางเหมาในเขต ตําบลคลองใหม 

ลงวันท่ี   12  เดอืน  มนีาคม  พ.ศ.2556 

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

  ดวยองคการบรหิารสวนตําบลคลองใหม  อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม   มีความ 

ประสงคจะสอบราคางานจางเหมาในเขต ตําบลคลองใหม รายละเอียดดังนี้  

ประเภทคากอสรางสาธารณูปโภค  จํานวน  4  โครงการ ดังนี้ 

ประเภทงานทาง 

1.สอบราคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก  สายนางหทัยกาญจน 

เฉดิผาด หมูที่ 2 ตําบลคลองใหม  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร  ระยะทาง 140 เมตร  หนา 0.15 เมตร  

หรอืมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 700 ตารางเมตร  ตามแบบองคการบรหิารสวนตําบลคลองใหม พรอมปาย

ประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน 1 ปาย  ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนประจําป  2556 งบประมาณ  

530,000.-บาท  โดยราคากลางของโครงการ  530,000.-บาท  (หาแสนสามหม่ืนบาทถวน)  

 2.สอบราคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก  สายบานนายมณ ี        

กลิ่นถนอม  หมูที่ 4 ตําบลคลองใหม  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.50 เมตร  ระยะทาง 410 เมตร  หนา 0.15 

เมตร  หรอืมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,845 ตารางเมตร  ตามแบบองคการบรหิารสวนตําบลคลองใหม 

พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน 1 ปาย  ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนประจําป  2556 งบประมาณ 

1,390,000.-บาท โดยราคากลางของโครงการ  1,390,000.-บาท  (หนึ่งลานสามแสนเกาหม่ืนบาทถวน) 

   ประเภทงานอาคาร 

1.สอบราคาจางเหมาฝงทอระบายน้ําคอนกรตีเสรมิเหล็ก เรยีบถนนสาย นฐ  

3033(ตอจากเดมิ) หมูที ่2 ตําบลคลองใหม  ขนาด  Ø  0.60 เมตร พรอมบอพักระยะทางรวม 220 เมตร 

ตามแบบองคการบรหิารสวนตําบลคลองใหม พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน 1 ปาย  ตัง้จาย

จากเงนิอุดหนุนประจําป  2556 งบประมาณ 510,000.-บาท โดยราคากลางของโครงการ  510,000.-

บาท  (หาแสนหนึ่งหม่ืนบาทถวน)  

   2.สอบราคาจางเหมากอสรางเขื่อนคอนกรตีเสรมิเหล็กปองกันดนิ เรยีบถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็กคลองโพธิ์ หมูที่ 5 ตําบลคลองใหม และซอมผิวจราจรคอนกรตีเสรมิเหล็ก ผนังกัน้ดนิ

ความลกึ 2 เมตร ระยะทาง 100 เมตร พรอมถมดนิ และซอมผิวจราจรคอนกรตีเสรมิเหล็กความกวาง 2.5 

เมตร ยาว 20 เมตร หรอืมีพื้นที่ดําเนนิการไมนอยกวา 50 ตร.ม. ตามแบบองคการบรหิารสวนตําบลคลอง

ใหม พรอมปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย  ตัง้จายจากเงนิสะสม งบประมาณ 970,000.-บาท 

โดยราคากลางของโครงการ 970,000.-บาท (เกาแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน) 

 

2/ผูมีสทิธ.ิ........ 
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  ผูมีสทิธเิสนอราคาจะตองมีคุณสมบัตดิังนี้ 

1. ผูเสนอราคาจะตองเปนบุคคลธรรมดา หรอื นติบิุคคล ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคา 

ดังกลาว 

2. มีผลงานกอสรางหรอืปรับปรุงประเภทเดยีวกันในวงเงนิไมนอยกวา  รอยละ 50 ของ

ราคากลาง(สัญญาเดยีว) 

3. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 

4. ไมเปนผูไดรับเอกสทิธิ์หรอืความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย-เวนแตรัฐบาล

ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสทิธิ์ความคุมกันเชนวานัน้ 

5. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนที่เขาเสนอราคาใหแก อบต.คลอง

ใหม ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรอืไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแข็งขันราคาอยางเปนธรรมใน

การสอบราคาครัง้นี้ 

                        สิ่งท่ีจะตองนํามามอบใหกับองคการบริหารสวนตําบลคลองใหมในวันซื้อเอกสาร

สอบราคา เพ่ือใชในการตรวจสอบ  ดังนี้ 

1. ผูซื้อซองสอบราคาตองเสนอเอกสารหลักฐานย่ืน อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

(ก) หางหุนสวนสามัญหรอืหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสอืรับรองการจด 

ทะเบยีนนติบิุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ    ผูมีอํานาจควบคุมพรอมรับรองสําเนาถูกตอง (หนังสอื

รับรองการจดทะเบยีนหุนสวนบรษิัทใหใชปปจจุบัน) 

         (ข)  บรษิัทจํากัดหรอืบรษิัทมหาชนจํากัด     ใหยื่นสําเนาหนังสอืรับรองการจด 

ทะเบยีนนติบิุคคล หนังสอืบรคิณหสนธ ิบัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถอืหุน

รายใหญ สําเนาใบทะเบยีนภาษมูีลคาเพ่ิม  (ถามี)   พรอมรับรองสําเนาถูกตอง   (สําหรับหนังสอืรับรองการ

จดทะเบยีนหุนสวนบรษิัทใหใชปปจจุบัน) 

  2.  ในกรณผูีซ้ือซองเปนบุคคลธรรมดาหรอืคณะบุคคลที่ มิใชนติบิุคคล  ใหยื่นสําเนา 

บัตรประจําตัวประชาชน    สําเนาขอตกลงที่แสดงถงึการเขาเปนหุนสวน  (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง สําเนาใบทะเบยีนพาณชิย สําเนาใบทะเบยีน

ภาษมูีลคาเพ่ิม  (ถามี) 

 3. ในกรณผูีซ้ือเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหยื่นสําเนาสัญญาของ 

การเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูรวมคา และในกรณทีี่ผูเขารวมคา ฝายใดเปนบุคคล

ธรรมดา ที่มิใชสัญชาตไิทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสอืเดนิทาง หรอืผูรวมคาฝายใดเปนนติบิุคคลใหยื่นเอกสาร

ตามที่ระบุไวใน  (1) 

 4.  แสดงหลักฐานทางการเงนิ  สําเนาทะเบยีนภาษมูีลคาเพ่ิม  

 

 

3/หนังสอืมอบ......... 
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                      5.  หนังสอืมอบอํานาจพรอมปดอากรแสตมปถูกตองตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณชิยอยางเครงครัด แนบสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบานพรอมรับรองสําเนาถูกตองทัง้ผูมอบ

อํานาจและผูรับมอบอํานาจ  ในกรณกีารมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนมาซ้ือเอกสารสอบราคา 

                    กําหนดดูสถานท่ีกอสรางและรับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเตมิ ในวันที่ 15 มีนาคม  

2556   ระหวางเวลา  13.00 น.  ถงึ  14.30 น.  ณ  ที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบลคลองใหม   

กําหนดขายแบบสอบราคา/ย่ืนซอง/รับซองสอบราคา ในวันที่ 13 มีนาคม  2556   

ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือจางของ อบต. ระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภอสามพราน) ในวันเวลาราชการ และ 
วันที่ 14-26 มีนาคม 2556 ณ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม ในวันเวลาราชการ  

โดยกําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่ 27 มีนาคม  2556   ตัง้แตเวลา   9.30  น.  เปนตน

ไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรอืจางของ อบต.ระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภอสามพราน) จังหวัด

นครปฐม  

ผูสนใจตดิตอขอทราบรายละเอียดและซ้ือเอกสารสอบราคา จํานวน 4 โครงการ  ดังนี้ 

1. สอบราคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก  สายนางหทัยกาญจน 

เฉดิผาด หมูที่ 2 ตําบลคลองใหม  ราคาชุดละ  500.-บาท 

2.สอบราคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก  สายบานนายมณ ี        

กลิ่นถนอม  หมูที่ 4 ตําบลคลองใหม ราคาชุดละ 1,300.-บาท 

3.สอบราคาจางเหมาฝงทอระบายน้ําคอนกรตีเสรมิเหล็ก เรยีบถนนสาย นฐ  

3033(ตอจากเดมิ) หมูที ่2 ตําบลคลองใหม ราคาชุดละ 500.-บาท 

4.สอบราคาจางเหมากอสรางเขื่อนคอนกรตีเสรมิเหล็กปองกันดนิ เรยีบถนน 

คอนกรตีเสรมิเหล็กคลองโพธิ์ หมูที่ 5 ตําบลคลองใหม ราคาชุดละ 900.-บาท 

ผูสนใจสอบถามไดทางโทรศัพทหมายเลข 0-3498-0131-3 ในวันเวลาราชการ  

หรอื www.klongmail.com 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   12  เดอืน  มีนาคม   พ.ศ. 2556 

      

                                                (ลงช่ือ) 

             (นายเอนก   นอยพิทักษ) 

                      นายกองคการบรหิารสวนตําบลคลองใหม 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารสอบราคาจาง  เลขท่ี  4/2556 

สอบราคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายนางหทัยกาญจน  เฉิดผาด  

หมูท่ี 2 ตําบลคลองใหม 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

ลงวันท่ี   12   เดือน มนีาคม   พ.ศ. 2556 

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

                    องคการบรหิารสวนตําบลคลองใหม  ซ่ึงตอไปนี้เรยีกวา  “องคการบรหิารสวนตําบล”  มี 

ความประสงคจะสอบราคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก  สายนางหทัยกาญจน เฉดิผาด หมูที่ 2 

ตําบลคลองใหม  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร  ระยะทาง 140 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรอืมีพื้นที่ผิว

จราจรไมนอยกวา 700 ตารางเมตร  ตามแบบองคการบรหิารสวนตําบลคลองใหม พรอมปาย

ประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน 1 ปาย  ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนประจําป  2556 งบประมาณ  

530,000.-บาท โดยราคากลางของโครงการ  530,000.-บาท  (หาแสนสามหม่ืนบาทถวน)  

โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี้ 

1.เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

  1.1  แบบรูปรายการละเอียด 

1.2  แบบใบยื่นขอเสนอการสอบราคา 

  1.3  แบบสัญญาจาง 

  1.4  แบบหนังสอืคํ้าประกัน 

   (1) หลักประกันสัญญา 

  1.5 สูตรการปรับราคา 

  1.6 บทนยิาม  

   (1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน  

   (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

2. คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 

2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง   

2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและได 

แจงเวียนช่ือแลว หรอืไมเปนผูที่ไดรับของการสั่งใหนติบิุคคลหรอืบุคคลอ่ืนเปนผูทิ้งงานตามระเบยีบของทาง

ราชการ 

2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ 

ราคาหรอืไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 

2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสทิธิ์หรอืความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล 

ไทยเวนแตรัฐบาล ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสทิธิ์และความคุมกันเชนวานัน้ 

2.5 ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลอืกผูมีคุณสมบัตเิบื้อตนในการจางของ อบต.คลองใหม 

 

๒/๓.หลักฐาน…………… 
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3.หลักฐานการเสนอราคา 

ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน  ยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว 

นอกซองใบเสนอราคา เปน 2 สวน คอื 

3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

     (1) ในกรณผูีเสนอราคาเปนนติบิุคคล 

         (ก) หางหุนสวนสามัญหรอืหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสอืรับรองการจด 

ทะเบยีนนติบิุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ    ผูมีอํานาจควบคุมพรอมรับรองสําเนาถูกตอง (หนังสอื

รับรองการจดทะเบยีนหุนสวนบรษิัทใหใชปปจจุบัน) 

         (ข)  บรษิัทจํากัดหรอืบรษิัทมหาชนจํากัด     ใหยื่นสําเนาหนังสอืรับรองการจด 

ทะเบยีนนติบิุคคล หนังสอืบรคิณหสนธ ิบัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถอืหุน

รายใหญ สําเนาใบทะเบยีนภาษมูีลคาเพ่ิม  (ถามี)   พรอมรับรองสําเนาถูกตอง   (สําหรับหนังสอืรับรองการ

จดทะเบยีนหุนสวนบรษิัทใหใชปปจจุบัน) 

  (2)  ในกรณผูีเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรอืคณะบุคคลที่ มิใชนติบิุคคล  ใหยื่นสําเนา 

บัตรประจําตัวประชาชน    สําเนาขอตกลงที่แสดงถงึการเขาเปนหุนสวน  (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง สําเนาใบทะเบยีนพาณชิย สําเนาใบทะเบยีน

ภาษมูีลคาเพ่ิม  (ถามี) 

 (3) ในกรณผูีเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหยื่นสําเนาสัญญาของ 

การเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูรวมคา และในกรณทีี่ผูเขารวมคา ฝายใดเปนบุคคล

ธรรมดา ที่มิใชสัญชาตไิทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสอืเดนิทาง หรอืผูรวมคาฝายใดเปนนติบิุคคลใหยื่นเอกสาร

ตามที่ระบุไวใน  (1) 

 (4)  แสดงหลักฐานทางการเงนิ สําเนาใบทะเบยีนพาณชิย  สําเนาทะเบยีนภาษมูีลคาเพ่ิม 

 (5)  บัญชีเอกสารสวนที่  1 ทัง้หมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ  

1.6(1) 

3.2 สวนที่ 2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(1) หนังสอืมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณทีี่ผูเสนอราคามอบอํานาจให 

บุคคลอื่นลงนานามในใบเสนอราคาแทน                                                                                      

(2) บัญชีเอกสารสวนที่  2 ทัง้หมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.6  

(2) 

 

 

 

 

๓/๔.การเสนอราคา……….. 
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4. การเสนอราคา 

4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมี 

เงื่อนไขใด ๆ  ทัง้สิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน

จํานวนเงนิที่เสนอราคาจะตองระบุตรงกันทัง้ตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบ  หรอืแกไข หากมีการขูด 

ลบ ตก  เตมิ  แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา  (ถามี) กํากับไวดวยทุก

แหง 

4.2 ผูเสนอราคา จะตองเสนอกรอกปรมิาณวัสดุ และราคาในบัญชีรายการกอสรางให 

ครบถวน   ในการเสนอราคาใหเสนอเปนเงนิบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดยีวโดยเสนอราคารวม    

หรอืราคาตอหนวย หรอืตอรายการ และราคาแตละรายการจะตองไมเกนิราคากลางที่ กําหนด  ตามเงื่อนไขที่

ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง   ทัง้นี้ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทัง้ตัวเลขและตัวหนังสอื  ถาตัวเลข

และตัวหนังสอืไมตรงกันใหถอืตัวหนังสอืเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทัง้สิ้น ซ่ึงรวมคาภาษมูีลคาเพ่ิม ภาษี

อากรภาษอ่ืีน และคาใชจายทัง้ปวงไวแลว 

ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยนืราคาไมนอยกวา  30  วัน นับแตวันยื่นซองใบเสนอราคา  

โดยภายในกําหนดยนืราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนนิการกอสรางแลวเสร็จ  ไมเกิน 60 วัน  

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรอืนับถัดจากวันที่ไดรับหนังสอืแจงจาก อบต.คลองใหม ใหเริ่มทํางาน 

4.4 กอนยื่นซองสอบราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญาแบบรูป รายการมาตรฐาน 

ประกอบรายละเอียดฯลฯ ใหถี่ถวน   และเขาใจเอกสารสอบราคาทัง้หมดเสยีกอน ทัง้หมดเสยีกอนที่จะตกลง

ยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาจางนี้  

4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นใบเสนอราคาที่ปดผนกึซองเรยีบรอยจาหนาซองถงึ ประธาน 

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซอง  วา “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขท่ี 

4/255๖ ”   ยื่นตอเจาหนาที่ ในวันที่ 13 มีนาคม 255๖  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรอืจางของ 

อบต. ระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภอสามพราน) ในวันเวลาราชการ และ วันที่ 14-26 มีนาคม 255๖ ณ 

กองคลัง องคการบรหิารสวนตําบลคลองใหม ในวันเวลาราชการ   

เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนนิการตรวจสอบคุณสมบัตขิองผูเสนอราคาแตละ 

รายวา  เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ 1.6 (1) ณ  วันประกาศสอบ

ราคาหรอืไม    และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสทิธไิดรับการคัดเลอืก กอนการเปดซองใบเสนอราคา   

หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรอืในขณะที่ มีการเปดซองใบเสนอราคาวามีผูเสนอ

ราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม   และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการ

กระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมคณะกรรมการฯ  จะตัดรายช่ือผูเสนอราคาราย 

 

 

๔/นัน้ออก…………… 
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นัน้ออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายช่ือผูเสนอราคา ที่มีสทิธไิดรับการคัดเลอืก และ อบต.คลอง

ใหม  จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวนิจิฉัยไดวาผูเสนอ

ราคารายนัน้เปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูรเิริ่มใหมี

การกระทําดังกลาว 

ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคา   เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี 

ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรอืเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอัน

เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน  3  วัน 

นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินจิฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถอืเปนที่ 

สุด 

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาที่มีสทิธไิดรับการคัดเลอืกดังกลาว 

ขางตน ณ ศูนยขอมูลขาวสารการซ้ือหรอืจางระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภอสามพราน)  ในวันที่ 27 มีนาคม  

255๖ ตัง้แตเวลา 9.30 น. เปนตนไป 

การยื่นอุทธรณ  ดังกลาวยอมไมเปนเหตุ ใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา  

เวนแตปลัดกระทรวง พิจารณาเห็นวา  การขยายระยะเวลาดังกลาว  จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง     

และในกรณทีี่ปลัดกระทรวง พิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ  และเห็นวาการยกเลกิการเปดซอง

ใบเสนอราคา   ที่ไดดําเนนิการไปแลวจะเปนประโยชนแก ทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจ

ยกเลกิ การเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

5. หลักเกณฑและสทิธใินการพิจารณาราคา  

5.1 ในการสอบราคาครัง้นี้  จะพิจารณาตัดสนิดวยราคารวม  

5.2 หากผูเสนอราคารายใด มีคุณสมบัตไิมถูกตอง ตามขอ  2 หรอืยื่นหลักฐานการเสนอ 

ราคาไมถูกตอง หรอืไมครบถวนตามขอ  3  หรอืยื่นซองสอบราคาไม ถูกตองตามขอ  4   แลว  คณะ

กรรมการฯ จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนัน้   เวนแตเปนขอผิดพลาดหรอืผิดหลงเพียงเล็กนอย 

หรอืที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไข ของเอกสารสอบราคา ในสวนที่มิใชที่สาระสําคัญ  ทัง้นี้ เฉพาะในกรณ ีที่

พิจารณาเห็นวา  จะเปนประโยชนตอ อบต.คลองใหม เทานัน้ 

5.3 อบต. คลองใหม สงวนสทิธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันใน 

กรณตีอไปนี้ 

(1) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนัน้ ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรอืในหลักฐานการรับ 

เอกสารสอบราคาของสํานักงาน 

(2) ไมกรอกช่ือนติบิุคคล  (บุคคลธรรมดา)   หรอืลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่ง อยาง 

ใด หรอืทัง้หมดในใบเสนอราคา 

 

 

๕/(๒)เสนอรายละเอียด…………… 
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(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่ กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เปน 

สาระสําคัญหรอืมีผลทําใหเกดิความไดเปรยีบเสยีเปรยีบแก ผูเสนอราคารายอ่ืน 

(3) ราคาที่เสนอ  มีการขูดลบ  ตก  เตมิ  แกไข  เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ 

ช่ือพรอมประทับตรา  (ถามี) กํากับไว 

5.4  ในการตัดสนิการสอบราคา หรอืในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 

หรอื อบต.คลองใหม มีสทิธใิหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจรงิ   สภาพฐานะหรอืขอเท็จจรงิ อ่ืนใดที่เกี่ยวของกับ

ผูเสนอราคาได สํานักงานมีสทิธทิี่จะไมรับราคา หรอืไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไม มีความเหมาะสม

หรอืไมถูกตอง 

 5.5 อบต. คลองใหม ทรงไวซ่ึงสทิธ ิ ที่จะไมรับราคาต่ําสุด  หรอืราคาหนึ่งราคาใด  หรอื 

ราคาที่เสนอทัง้หมดก็ได และอาจพิจารณาเลอืกจางในจํานวนหรอืขนาดหรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  

หรอือาจจะยกเลกิ การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแต จะพิจารณา  ทัง้นี้   เพื่อประโยชนของ

ทางราชการเปนสําคัญ    และใหถอืวาการตัดสนิของสํานักงานเปนเด็ดขาด    ผูเสนอราคาจะเรยีกรอง

คาเสยีหายใด ๆมิไดรวมทัง้ อบต.คลองใหม จะพิจารณายกเลกิการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้ง

งาน     ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่  ไดรับการคัดเลอืก   หรอืไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือไดวา   การเสนอราคา

กระทําการโดยไมสุจรติ เชน  การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรอืใชช่ือบุคคลธรรมดาหรอืนติบิุคคลอื่นมาเสนอ

ราคาแทน เปนตน 

        ในกรณทีี่ผูเสนอราคาต่ําสุด   เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไม อาจดําเนนิงานตาม 

สัญญาได  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา   หรอื อบต.คลองใหม จะใหผูเสนอราคานัน้   ช้ีแจงและแสดง 

หลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนนิงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ  หากคําช้ีแจงไม

เปนที่รับฟงได อบต.คลองใหม มีสทิธทิี่ไมรับราคาของผูเสนอราคารายนัน้ 

5.6 ในกรณทีี่ปรากฏขอเท็จจรงิ ภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มี 

สทิธไิดรับการคัดเลอืกตามที่ไดประกาศรายช่ือไว ตามขอ  4.5 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู

เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา   หรอืเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง  การ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ  1.5  อบต.คลองใหม มีอํานาจ   ที่จะตัดรายช่ือผูเสนอราคาที่ มีสทิธิ

ไดรับการคัดเลอืกดังกลาวออกจากประกาศรายช่ือ ตามขอ 4.5 และ อบต. คลองใหมจะพิจารณาลงโทษผู

เสนอราคารายนัน้เปนผูทิ้งงาน 

      ในกรณนีี้    หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลกิการเปดซองใบเสนอราคา ที่ 

ไดดําเนนิการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลกิการเปดซองใบ

เสนอราคาดังกลาวได 

6. การทําสัญญาจาง 

ผูชนะการสอบราคา จะตองทําสัญญาจาง ตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ1.3 กับ อบต.คลอง 

ใหม  ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงนิเทากับรอยละ 

 

6/หา(๕%)………….. 
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หา (5%) ของราคาคาจางที่สอบราคาได ใหโรงเรยีนถอืไว ในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง

อยางใดดังตอไปนี้ 

6.1 เงนิสด 

6.2 เช็ค  ที่ธนาคารสั่งจาย ใหแก อบต.คลองใหม  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรอืกอน 

หนานัน้ไมเกนิ 3 วันทําการ 

6.3 หนังสอืคํ้าประกันของธนาคารในประเทศ   ตามแบบหนังสอืคํ้าประกัน ดังระบุในขอ  

1.4(1) 

6.4 หนังสอืคํ้าประกันของบรรษัทเงนิทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  บรษิัทเงนิทุนหรอื 

บรษิัทเงนิทุนหลักทรัพย  ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกจิการเงนิทุน   เพื่อการพาณชิย   และประกอบธุรกจิคํ้า

ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย   ซ่ึงไดแจงช่ือเวยีนใหสวนราชการตาง ๆ  ทราบแลว  โดย

อนุโลมใหใชตามแบบหนังสอืคํ้าประกันดังระบุในขอ  1.4(1) 

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

     หลักประกันนี้   จะคนืใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน นับถัดจากวันที่  ผูชนะการสอบ 

ราคา(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

7. คาจางและการจายเงนิ 

      อบต.คลองใหม จะจายเงนิคาจางโดยจะโอนเงนิเขาบัญชีเงนิฝากธนาคารของ ผูรับ 

จาง จํานวน  1  งวด   

      อบต.คลองใหม จะจายเงนิคาจางในอัตรารอยละ 100  ของคาจาง   เม่ือผูรับจางได 

ปฏิบัตงิานทัง้หมดใหแลวเสร็จเรยีบรอยตามสัญญา รวมทัง้ทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรยีบรอยแลวเสร็จ

ภายในกําหนดที่ระบุในสัญญา  

8. อัตราคาปรับ 

    คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ 17  ใหคิดในอัตรารอยละ  0.25 ของคาจางตาม 

สัญญาตอวัน    

9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

   ผูชนะการสอบราคาจางไดทําขอตกลงเปนหนังสอื  หรอืทําสัญญาจางตามแบบดังระบุใน 

ขอ   1.3 แลวแตกรณ ีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกดิข้ึนภายในระยะเวลาไมนอย

กวา  2 ป   นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจางไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรบีจัดการซอมแซม

แกไขใหใชการไดดดีังเดมิ   ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

10. ขอสงวนสทิธใินการเสนอราคาและอ่ืน  ๆ

10.1 เงนิคาจางสําหรับงานจางครัง้นี้ไดมาจากเงนิงบประมาณรายจายประจําป   

๒๕๕๖ ตั้งจายจากเงนิอุดหนุน 

                           การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ อบต.คลองใหมไดรับอนุมัตเิงนิจากบประมาณ

ประจําป 255๖  แลวเทานัน้ 

๗/๑๐.๒ เม่ือ…………… 
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10.2 เม่ือ อบต.คลองใหม ไดคัดเลอืกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง 

ตามสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่ง  หรอืนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาว เขามาจากตางประเทศ 

และของนัน้ตองนําเขามาโดยทางเรอืในเสนทางที่มีเรอืไทยเดนิอยู  และสามารถใหบรกิารรับขนได    ตามที่

รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัตติามกฎหมายวา

ดวยการสงเสรมิการพาณชิยนาวี ดังนี้ 

(1) แจงการสั่งหรอืนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ 

สงเสรมิการพาณชิยนาวีภายใน  7 วันนับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรอืซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของ

รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือื่นได 

(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาว บรรทุกโดยเรอืไทย หรอืเรอืที่มีสทิธเิชนเดยีวกับเรอืไทย จาก 

ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิการพาณชิยนาวี

ใหบรรทุกสิ่งของนัน้ โดยเรอือ่ืนที่มิใชเรอืไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนัน้กอนบรรทุกของลงเรอือื่น หรอื

เปนของที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือ่ืน 

(2) ในกรณทีี่ไมปฏิบัตติาม  (1)  หรอื  (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ 

สงเสรมิการพาณชิยนาวี 

10.3 ผูเสนอราคาซ่ึง อบต.คลองใหม ไดคัดเลอืกแลวไมไปทําสัญญา หรอืขอตกลง ภายใน 

เวลาที่ทางราชการกําหนด   ดังระบุไวในขอ  6  โรงเรยีนจะรบิหลักประกันซองหรอืเรยีกรองจากผูออก

หนังสอืคํ้าประกันทันท ีและอาจพิจารณาเรยีกรองใหชดใชความเสยีหายอ่ืน  (ถามี) รวมทัง้จะพิจารณาใหเปน

ผูทิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ 

10.4 โรงเรยีนสงวนสทิธทิี่จะแกไข เพ่ิมเตมิ เงื่อนไข หรอืขอกําหนดในแบบสัญญาให 

เปนไป ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี) 

11. มาตรฐานฝมอืชาง 

เม่ือ อบต.คลองใหม ไดคัดเลอืกผูเสนอราคา รายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสราง  

ตามประกาศนี้แลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวา  ในการปฏิบัตงิานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมี

และใชผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง จากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน จาก

สถาบันของทางราชการหรอืสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรอืผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ 

ปวท.  หรอืเทยีบเทาจากสถาบันการศกึษาที่  ก.พ.  รับรองใหเขารับราชการได   ในอัตราไมต่ํากวารอยละสบิ

ของแต ละสาขาชาง      และจะตองมีชางจํานวนอยางนอย  1 คนในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 

11.1 ชางกอสราง 

11.2 ชางโยธา 

11.3 ชางไฟฟา 

 

๘/๑.๒ การปฏิบัต…ิ……… 
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12. การปฏบิัตติามกฎหมายและระเบยีบ 

      ในระกวางระยะเวลาการดําเดนิงานผูรับจางพึงปฏิบัต ิตามหลักเกณฑที่กฎหมายและ 

ระเบยีบไดกําหนดไว โดยเครงครัด 

 

 

องคการบรหิารสวนตําบลคลองใหม 

 

 

วันที่   12    เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารสอบราคาจาง  เลขท่ี  5/2556 

สอบราคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก  สายบานนายมณ ี    กลิ่นถนอม   

หมูท่ี 4 ตําบลคลองใหม  ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

ลงวันท่ี   12   เดือน มนีาคม   พ.ศ. 2556 

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

                    องคการบรหิารสวนตําบลคลองใหม  ซ่ึงตอไปนี้เรยีกวา  “องคการบรหิารสวนตําบล”  มี 

ความประสงคจะสอบราคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก  สายบานนายมณ ี    กลิ่นถนอม  หมูที่ 

4 ตําบลคลองใหม  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.50 เมตร  ระยะทาง 410 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรอืมีพื้นที่

ผิวจราจรไมนอยกวา 1,845 ตารางเมตร  ตามแบบองคการบรหิารสวนตําบลคลองใหม พรอมปาย

ประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน 1 ปาย  ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนประจําป  2556 งบประมาณ 

1,390,000.-บาท โดยราคากลางของโครงการ  1,390,000.-บาท  (หนึ่งลานสามแสนเกาหม่ืนบาทถวน) 

โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี้ 

1.เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

  1.1  แบบรูปรายการละเอียด 

1.2  แบบใบยื่นขอเสนอการสอบราคา 

  1.3  แบบสัญญาจาง 

  1.4  แบบหนังสอืคํ้าประกัน 

   (1) หลักประกันสัญญา 

  1.5 สูตรการปรับราคา 

  1.6 บทนยิาม  

   (1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน  

   (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

2. คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 

2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง   

2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและได 

แจงเวียนช่ือแลว หรอืไมเปนผูที่ไดรับของการสั่งใหนติบิุคคลหรอืบุคคลอ่ืนเปนผูทิ้งงานตามระเบยีบของทาง

ราชการ 

2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ 

ราคาหรอืไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 

2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสทิธิ์หรอืความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล 

ไทยเวนแตรัฐบาล ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสทิธิ์และความคุมกันเชนวานัน้ 

2.5 ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลอืกผูมีคุณสมบัตเิบื้อตนในการจางของ อบต.คลองใหม 

 

๒/๓.หลักฐาน…………… 
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3.หลักฐานการเสนอราคา 

ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน  ยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว 

นอกซองใบเสนอราคา เปน 2 สวน คอื 

3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

     (1) ในกรณผูีเสนอราคาเปนนติบิุคคล 

         (ก) หางหุนสวนสามัญหรอืหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสอืรับรองการจด 

ทะเบยีนนติบิุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ    ผูมีอํานาจควบคุมพรอมรับรองสําเนาถูกตอง (หนังสอื

รับรองการจดทะเบยีนหุนสวนบรษิัทใหใชปปจจุบัน) 

         (ข)  บรษิัทจํากัดหรอืบรษิัทมหาชนจํากัด     ใหยื่นสําเนาหนังสอืรับรองการจด 

ทะเบยีนนติบิุคคล หนังสอืบรคิณหสนธ ิบัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถอืหุน

รายใหญ สําเนาใบทะเบยีนภาษมูีลคาเพ่ิม  (ถามี)   พรอมรับรองสําเนาถูกตอง   (สําหรับหนังสอืรับรองการ

จดทะเบยีนหุนสวนบรษิัทใหใชปปจจุบัน) 

  (2)  ในกรณผูีเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรอืคณะบุคคลที่ มิใชนติบิุคคล  ใหยื่นสําเนา 

บัตรประจําตัวประชาชน    สําเนาขอตกลงที่แสดงถงึการเขาเปนหุนสวน  (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง สําเนาใบทะเบยีนพาณชิย สําเนาใบทะเบยีน

ภาษมูีลคาเพ่ิม  (ถามี) 

 (3) ในกรณผูีเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหยื่นสําเนาสัญญาของ 

การเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูรวมคา และในกรณทีี่ผูเขารวมคา ฝายใดเปนบุคคล

ธรรมดา ที่มิใชสัญชาตไิทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสอืเดนิทาง หรอืผูรวมคาฝายใดเปนนติบิุคคลใหยื่นเอกสาร

ตามที่ระบุไวใน  (1) 

 (4)  แสดงหลักฐานทางการเงนิ สําเนาใบทะเบยีนพาณชิย  สําเนาทะเบยีนภาษมูีลคาเพ่ิม 

 (5)  บัญชีเอกสารสวนที่  1 ทัง้หมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ  

1.6(1) 

3.2 สวนที่ 2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(1) หนังสอืมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณทีี่ผูเสนอราคามอบอํานาจให 

บุคคลอื่นลงนานามในใบเสนอราคาแทน                                                                                      

(2) บัญชีเอกสารสวนที่  2 ทัง้หมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.6  

(2) 

 

 

 

 

๓/๔.การเสนอราคา……….. 
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4. การเสนอราคา 

4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมี 

เงื่อนไขใด ๆ  ทัง้สิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน

จํานวนเงนิที่เสนอราคาจะตองระบุตรงกันทัง้ตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบ  หรอืแกไข หากมีการขูด 

ลบ ตก  เตมิ  แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา  (ถามี) กํากับไวดวยทุก

แหง 

4.2 ผูเสนอราคา จะตองเสนอกรอกปรมิาณวัสดุ และราคาในบัญชีรายการกอสรางให 

ครบถวน   ในการเสนอราคาใหเสนอเปนเงนิบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดยีวโดยเสนอราคารวม    

หรอืราคาตอหนวย หรอืตอรายการ และราคาแตละรายการจะตองไมเกนิราคากลางที่ กําหนด  ตามเงื่อนไขที่

ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง   ทัง้นี้ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทัง้ตัวเลขและตัวหนังสอื  ถาตัวเลข

และตัวหนังสอืไมตรงกันใหถอืตัวหนังสอืเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทัง้สิ้น ซ่ึงรวมคาภาษมูีลคาเพ่ิม ภาษี

อากรภาษอ่ืีน และคาใชจายทัง้ปวงไวแลว 

ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยนืราคาไมนอยกวา  60  วัน นับแตวันยื่นซองใบเสนอราคา  

โดยภายในกําหนดยนืราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนนิการกอสรางแลวเสร็จ  ไมเกิน 90 วัน  

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรอืนับถัดจากวันที่ไดรับหนังสอืแจงจาก อบต.คลองใหม ใหเริ่มทํางาน 

4.4 กอนยื่นซองสอบราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญาแบบรูป รายการมาตรฐาน 

ประกอบรายละเอียดฯลฯ ใหถี่ถวน   และเขาใจเอกสารสอบราคาทัง้หมดเสยีกอน ทัง้หมดเสยีกอนที่จะตกลง

ยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาจางนี้  

4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นใบเสนอราคาที่ปดผนกึซองเรยีบรอยจาหนาซองถงึ ประธาน 

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซอง  วา “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขท่ี 

5/255๖ ”   ยื่นตอเจาหนาที่ ในวันที่ 13 มีนาคม 255๖  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรอืจางของ 

อบต. ระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภอสามพราน) ในวันเวลาราชการ และ วันที่ 14-26 มีนาคม 255๖ ณ 

กองคลัง องคการบรหิารสวนตําบลคลองใหม ในวันเวลาราชการ   

เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนนิการตรวจสอบคุณสมบัตขิองผูเสนอราคาแตละ 

รายวา  เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ 1.6 (1) ณ  วันประกาศสอบ

ราคาหรอืไม    และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสทิธไิดรับการคัดเลอืก กอนการเปดซองใบเสนอราคา   

หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรอืในขณะที่ มีการเปดซองใบเสนอราคาวามีผูเสนอ

ราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม   และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการ

กระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมคณะกรรมการฯ  จะตัดรายช่ือผูเสนอราคาราย 

 

 

๔/นัน้ออก…………… 
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นัน้ออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายช่ือผูเสนอราคา ที่มีสทิธไิดรับการคัดเลอืก และ อบต.คลอง

ใหม  จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวนิจิฉัยไดวาผูเสนอ

ราคารายนัน้เปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูรเิริ่มใหมี

การกระทําดังกลาว 

ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคา   เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี 

ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรอืเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอัน

เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน  3  วัน 

นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินจิฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถอืเปนที่ 

สุด 

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาที่มีสทิธไิดรับการคัดเลอืกดังกลาว 

ขางตน ณ ศูนยขอมูลขาวสารการซ้ือหรอืจางระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภอสามพราน)  ในวันที่ 27 มีนาคม  

255๖ ตัง้แตเวลา 9.30 น. เปนตนไป 

การยื่นอุทธรณ  ดังกลาวยอมไมเปนเหตุ ใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา  

เวนแตปลัดกระทรวง พิจารณาเห็นวา  การขยายระยะเวลาดังกลาว  จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง     

และในกรณทีี่ปลัดกระทรวง พิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ  และเห็นวาการยกเลกิการเปดซอง

ใบเสนอราคา   ที่ไดดําเนนิการไปแลวจะเปนประโยชนแก ทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจ

ยกเลกิ การเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

5. หลักเกณฑและสทิธใินการพิจารณาราคา  

5.1 ในการสอบราคาครัง้นี้  จะพิจารณาตัดสนิดวยราคารวม  

5.2 หากผูเสนอราคารายใด มีคุณสมบัตไิมถูกตอง ตามขอ  2 หรอืยื่นหลักฐานการเสนอ 

ราคาไมถูกตอง หรอืไมครบถวนตามขอ  3  หรอืยื่นซองสอบราคาไม ถูกตองตามขอ  4   แลว  คณะ

กรรมการฯ จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนัน้   เวนแตเปนขอผิดพลาดหรอืผิดหลงเพียงเล็กนอย 

หรอืที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไข ของเอกสารสอบราคา ในสวนที่มิใชที่สาระสําคัญ  ทัง้นี้ เฉพาะในกรณ ีที่

พิจารณาเห็นวา  จะเปนประโยชนตอ อบต.คลองใหม เทานัน้ 

5.3 อบต. คลองใหม สงวนสทิธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันใน 

กรณตีอไปนี้ 

(4) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนัน้ ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรอืในหลักฐานการรับ 

เอกสารสอบราคาของสํานักงาน 

(2) ไมกรอกช่ือนติบิุคคล  (บุคคลธรรมดา)   หรอืลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่ง อยาง 

ใด หรอืทัง้หมดในใบเสนอราคา 

 

 

๕/(๒)เสนอรายละเอียด…………… 
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(5) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่ กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เปน 

สาระสําคัญหรอืมีผลทําใหเกดิความไดเปรยีบเสยีเปรยีบแก ผูเสนอราคารายอ่ืน 

(6) ราคาที่เสนอ  มีการขูดลบ  ตก  เตมิ  แกไข  เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ 

ช่ือพรอมประทับตรา  (ถามี) กํากับไว 

5.4  ในการตัดสนิการสอบราคา หรอืในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 

หรอื อบต.คลองใหม มีสทิธใิหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจรงิ   สภาพฐานะหรอืขอเท็จจรงิ อ่ืนใดที่เกี่ยวของกับ

ผูเสนอราคาได สํานักงานมีสทิธทิี่จะไมรับราคา หรอืไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไม มีความเหมาะสม

หรอืไมถูกตอง 

 5.5 อบต. คลองใหม ทรงไวซ่ึงสทิธ ิ ที่จะไมรับราคาต่ําสุด  หรอืราคาหนึ่งราคาใด  หรอื 

ราคาที่เสนอทัง้หมดก็ได และอาจพิจารณาเลอืกจางในจํานวนหรอืขนาดหรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  

หรอือาจจะยกเลกิ การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแต จะพิจารณา  ทัง้นี้   เพื่อประโยชนของ

ทางราชการเปนสําคัญ    และใหถอืวาการตัดสนิของสํานักงานเปนเด็ดขาด    ผูเสนอราคาจะเรยีกรอง

คาเสยีหายใด ๆมิไดรวมทัง้ อบต.คลองใหม จะพิจารณายกเลกิการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้ง

งาน     ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่  ไดรับการคัดเลอืก   หรอืไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือไดวา   การเสนอราคา

กระทําการโดยไมสุจรติ เชน  การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรอืใชช่ือบุคคลธรรมดาหรอืนติบิุคคลอื่นมาเสนอ

ราคาแทน เปนตน 

        ในกรณทีี่ผูเสนอราคาต่ําสุด   เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไม อาจดําเนนิงานตาม 

สัญญาได  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา   หรอื อบต.คลองใหม จะใหผูเสนอราคานัน้   ช้ีแจงและแสดง 

หลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนนิงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ  หากคําช้ีแจงไม

เปนที่รับฟงได อบต.คลองใหม มีสทิธทิี่ไมรับราคาของผูเสนอราคารายนัน้ 

5.7 ในกรณทีี่ปรากฏขอเท็จจรงิ ภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มี 

สทิธไิดรับการคัดเลอืกตามที่ไดประกาศรายช่ือไว ตามขอ  4.5 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู

เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา   หรอืเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง  การ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ  1.5  อบต.คลองใหม มีอํานาจ   ที่จะตัดรายช่ือผูเสนอราคาที่ มีสทิธิ

ไดรับการคัดเลอืกดังกลาวออกจากประกาศรายช่ือ ตามขอ 4.5 และ อบต. คลองใหมจะพิจารณาลงโทษผู

เสนอราคารายนัน้เปนผูทิ้งงาน 

      ในกรณนีี้    หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลกิการเปดซองใบเสนอราคา ที่ 

ไดดําเนนิการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลกิการเปดซองใบ

เสนอราคาดังกลาวได 

6. การทําสัญญาจาง 

ผูชนะการสอบราคา จะตองทําสัญญาจาง ตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ1.3 กับ อบต.คลอง 

ใหม  ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงนิเทากับรอยละ 

 

6/หา(๕%)………….. 
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หา (5%) ของราคาคาจางที่สอบราคาได ใหโรงเรยีนถอืไว ในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง

อยางใดดังตอไปนี้ 

6.1 เงนิสด 

6.2 เช็ค  ที่ธนาคารสั่งจาย ใหแก อบต.คลองใหม  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรอืกอน 

หนานัน้ไมเกนิ 3 วันทําการ 

6.3 หนังสอืคํ้าประกันของธนาคารในประเทศ   ตามแบบหนังสอืคํ้าประกัน ดังระบุในขอ  

1.4(1) 

6.4 หนังสอืคํ้าประกันของบรรษัทเงนิทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  บรษิัทเงนิทุนหรอื 

บรษิัทเงนิทุนหลักทรัพย  ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกจิการเงนิทุน   เพื่อการพาณชิย   และประกอบธุรกจิคํ้า

ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย   ซ่ึงไดแจงช่ือเวยีนใหสวนราชการตาง ๆ  ทราบแลว  โดย

อนุโลมใหใชตามแบบหนังสอืคํ้าประกันดังระบุในขอ  1.4(1) 

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

     หลักประกันนี้   จะคนืใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน นับถัดจากวันที่  ผูชนะการสอบ 

ราคา(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

7. คาจางและการจายเงนิ 

      อบต.คลองใหม จะจายเงนิคาจางโดยจะโอนเงนิเขาบัญชีเงนิฝากธนาคารของ ผูรับ 

จาง จํานวน  1  งวด   

      อบต.คลองใหม จะจายเงนิคาจางในอัตรารอยละ 100  ของคาจาง   เม่ือผูรับจางได 

ปฏิบัตงิานทัง้หมดใหแลวเสร็จเรยีบรอยตามสัญญา รวมทัง้ทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรยีบรอยแลวเสร็จ

ภายในกําหนดที่ระบุในสัญญา  

8. อัตราคาปรับ 

    คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ 17  ใหคิดในอัตรารอยละ  0.25 ของคาจางตาม 

สัญญาตอวัน    

9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

   ผูชนะการสอบราคาจางไดทําขอตกลงเปนหนังสอื  หรอืทําสัญญาจางตามแบบดังระบุใน 

ขอ   1.3 แลวแตกรณ ีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกดิข้ึนภายในระยะเวลาไมนอย

กวา  2 ป   นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจางไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรบีจัดการซอมแซม

แกไขใหใชการไดดดีังเดมิ   ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

10. ขอสงวนสทิธใินการเสนอราคาและอ่ืน  ๆ

10.1 เงนิคาจางสําหรับงานจางครัง้นี้ไดมาจากเงนิงบประมาณรายจายประจําป   

๒๕๕๖ ตั้งจายจากเงนิอุดหนุน 

                           การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ อบต.คลองใหมไดรับอนุมัตเิงนิจากบประมาณ

ประจําป 255๖  แลวเทานัน้ 

๗/๑๐.๒ เม่ือ…………… 
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10.2 เม่ือ อบต.คลองใหม ไดคัดเลอืกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง 

ตามสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่ง  หรอืนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาว เขามาจากตางประเทศ 

และของนัน้ตองนําเขามาโดยทางเรอืในเสนทางที่มีเรอืไทยเดนิอยู  และสามารถใหบรกิารรับขนได    ตามที่

รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัตติามกฎหมายวา

ดวยการสงเสรมิการพาณชิยนาวี ดังนี้ 

(3) แจงการสั่งหรอืนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ 

สงเสรมิการพาณชิยนาวีภายใน  7 วันนับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรอืซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของ

รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือื่นได 

(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาว บรรทุกโดยเรอืไทย หรอืเรอืที่มีสทิธเิชนเดยีวกับเรอืไทย จาก 

ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิการพาณชิยนาวี

ใหบรรทุกสิ่งของนัน้ โดยเรอือ่ืนที่มิใชเรอืไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนัน้กอนบรรทุกของลงเรอือื่น หรอื

เปนของที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือ่ืน 

(4) ในกรณทีี่ไมปฏิบัตติาม  (1)  หรอื  (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ 

สงเสรมิการพาณชิยนาวี 

10.5 ผูเสนอราคาซ่ึง อบต.คลองใหม ไดคัดเลอืกแลวไมไปทําสัญญา หรอืขอตกลง ภายใน 

เวลาที่ทางราชการกําหนด   ดังระบุไวในขอ  6  โรงเรยีนจะรบิหลักประกันซองหรอืเรยีกรองจากผูออก

หนังสอืคํ้าประกันทันท ีและอาจพิจารณาเรยีกรองใหชดใชความเสยีหายอ่ืน  (ถามี) รวมทัง้จะพิจารณาใหเปน

ผูทิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ 

10.6 โรงเรยีนสงวนสทิธทิี่จะแกไข เพ่ิมเตมิ เงื่อนไข หรอืขอกําหนดในแบบสัญญาให 

เปนไป ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี) 

11. มาตรฐานฝมอืชาง 

เม่ือ อบต.คลองใหม ไดคัดเลอืกผูเสนอราคา รายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสราง  

ตามประกาศนี้แลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวา  ในการปฏิบัตงิานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมี

และใชผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง จากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน จาก

สถาบันของทางราชการหรอืสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรอืผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ 

ปวท.  หรอืเทยีบเทาจากสถาบันการศกึษาที่  ก.พ.  รับรองใหเขารับราชการได   ในอัตราไมต่ํากวารอยละสบิ

ของแต ละสาขาชาง      และจะตองมีชางจํานวนอยางนอย  1 คนในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 

11.1 ชางกอสราง 

11.2 ชางโยธา 

11.3 ชางไฟฟา 

 

๘/๑.๒ การปฏิบัต…ิ……… 
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12. การปฏบิัตติามกฎหมายและระเบยีบ 

      ในระกวางระยะเวลาการดําเดนิงานผูรับจางพึงปฏิบัต ิตามหลักเกณฑที่กฎหมายและ 

ระเบยีบไดกําหนดไว โดยเครงครัด 

 

 

องคการบรหิารสวนตําบลคลองใหม 

 

 

วันที่   12    เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารสอบราคาจาง  เลขท่ี  6/2556 

สอบราคาจางเหมาฝงทอระบายน้ําคอนกรตีเสรมิเหล็ก เรยีบถนนสาย นฐ 3033(ตอจากเดมิ) 

หมูท่ี 2 ตําบลคลองใหม    ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

ลงวันท่ี   12   เดือน มนีาคม   พ.ศ. 2556 

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

                    องคการบรหิารสวนตําบลคลองใหม  ซ่ึงตอไปนี้เรยีกวา  “องคการบรหิารสวนตําบล”  มี 

ความประสงคจะสอบราคาจางเหมาฝงทอระบายน้ําคอนกรตีเสรมิเหล็ก เรยีบถนนสาย นฐ 3033(ตอจาก

เดมิ) หมูที ่2 ตําบลคลองใหม  ขนาด  Ø  0.60 เมตร พรอมบอพักระยะทางรวม 220 เมตร ตามแบบ

องคการบรหิารสวนตําบลคลองใหม พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน 1 ปาย  ตัง้จายจากเงนิ

อุดหนุนประจําป  2556 งบประมาณ 510,000.-บาท โดยราคากลางของโครงการ  510,000.-บาท  

(หาแสนหนึ่งหม่ืนบาทถวน)  

โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี้ 

1.เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

  1.1  แบบรูปรายการละเอียด 

1.2  แบบใบยื่นขอเสนอการสอบราคา 

  1.3  แบบสัญญาจาง 

  1.4  แบบหนังสอืคํ้าประกัน 

   (1) หลักประกันสัญญา 

  1.5 สูตรการปรับราคา 

  1.6 บทนยิาม  

   (1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน  

   (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

2. คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 

2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง   

2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและได 

แจงเวียนช่ือแลว หรอืไมเปนผูที่ไดรับของการสั่งใหนติบิุคคลหรอืบุคคลอ่ืนเปนผูทิ้งงานตามระเบยีบของทาง

ราชการ 

2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ 

ราคาหรอืไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 

2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสทิธิ์หรอืความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล 

ไทยเวนแตรัฐบาล ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสทิธิ์และความคุมกันเชนวานัน้ 

2.5 ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลอืกผูมีคุณสมบัตเิบื้อตนในการจางของ อบต.คลองใหม 

 

๒/๓.หลักฐาน…………… 
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3.หลักฐานการเสนอราคา 

ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน  ยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว 

นอกซองใบเสนอราคา เปน 2 สวน คอื 

3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

     (1) ในกรณผูีเสนอราคาเปนนติบิุคคล 

         (ก) หางหุนสวนสามัญหรอืหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสอืรับรองการจด 

ทะเบยีนนติบิุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ    ผูมีอํานาจควบคุมพรอมรับรองสําเนาถูกตอง (หนังสอื

รับรองการจดทะเบยีนหุนสวนบรษิัทใหใชปปจจุบัน) 

         (ข)  บรษิัทจํากัดหรอืบรษิัทมหาชนจํากัด     ใหยื่นสําเนาหนังสอืรับรองการจด 

ทะเบยีนนติบิุคคล หนังสอืบรคิณหสนธ ิบัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถอืหุน

รายใหญ สําเนาใบทะเบยีนภาษมูีลคาเพ่ิม  (ถามี)   พรอมรับรองสําเนาถูกตอง   (สําหรับหนังสอืรับรองการ

จดทะเบยีนหุนสวนบรษิัทใหใชปปจจุบัน) 

  (2)  ในกรณผูีเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรอืคณะบุคคลที่ มิใชนติบิุคคล  ใหยื่นสําเนา 

บัตรประจําตัวประชาชน    สําเนาขอตกลงที่แสดงถงึการเขาเปนหุนสวน  (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง สําเนาใบทะเบยีนพาณชิย สําเนาใบทะเบยีน

ภาษมูีลคาเพ่ิม  (ถามี) 

 (3) ในกรณผูีเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหยื่นสําเนาสัญญาของ 

การเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูรวมคา และในกรณทีี่ผูเขารวมคา ฝายใดเปนบุคคล

ธรรมดา ที่มิใชสัญชาตไิทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสอืเดนิทาง หรอืผูรวมคาฝายใดเปนนติบิุคคลใหยื่นเอกสาร

ตามที่ระบุไวใน  (1) 

 (4)  แสดงหลักฐานทางการเงนิ สําเนาใบทะเบยีนพาณชิย  สําเนาทะเบยีนภาษมูีลคาเพ่ิม 

 (5)  บัญชีเอกสารสวนที่  1 ทัง้หมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ  

1.6(1) 

3.2 สวนที่ 2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(1) หนังสอืมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณทีี่ผูเสนอราคามอบอํานาจให 

บุคคลอื่นลงนานามในใบเสนอราคาแทน                                                                                      

(2) บัญชีเอกสารสวนที่  2 ทัง้หมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.6  

(2) 

 

 

 

 

๓/๔.การเสนอราคา……….. 
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4. การเสนอราคา 

4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมี 

เงื่อนไขใด ๆ  ทัง้สิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน

จํานวนเงนิที่เสนอราคาจะตองระบุตรงกันทัง้ตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบ  หรอืแกไข หากมีการขูด 

ลบ ตก  เตมิ  แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา  (ถามี) กํากับไวดวยทุก

แหง 

4.2 ผูเสนอราคา จะตองเสนอกรอกปรมิาณวัสดุ และราคาในบัญชีรายการกอสรางให 

ครบถวน   ในการเสนอราคาใหเสนอเปนเงนิบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดยีวโดยเสนอราคารวม    

หรอืราคาตอหนวย หรอืตอรายการ และราคาแตละรายการจะตองไมเกนิราคากลางที่ กําหนด  ตามเงื่อนไขที่

ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง   ทัง้นี้ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทัง้ตัวเลขและตัวหนังสอื  ถาตัวเลข

และตัวหนังสอืไมตรงกันใหถอืตัวหนังสอืเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทัง้สิ้น ซ่ึงรวมคาภาษมูีลคาเพ่ิม ภาษี

อากรภาษอ่ืีน และคาใชจายทัง้ปวงไวแลว 

ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยนืราคาไมนอยกวา  30  วัน นับแตวันยื่นซองใบเสนอราคา  

โดยภายในกําหนดยนืราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนนิการกอสรางแลวเสร็จ  ไมเกิน 60 วัน  

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรอืนับถัดจากวันที่ไดรับหนังสอืแจงจาก อบต.คลองใหม ใหเริ่มทํางาน 

4.4 กอนยื่นซองสอบราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญาแบบรูป รายการมาตรฐาน 

ประกอบรายละเอียดฯลฯ ใหถี่ถวน   และเขาใจเอกสารสอบราคาทัง้หมดเสยีกอน ทัง้หมดเสยีกอนที่จะตกลง

ยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาจางนี้  

4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นใบเสนอราคาที่ปดผนกึซองเรยีบรอยจาหนาซองถงึ ประธาน 

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซอง  วา “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขท่ี 

6/255๖ ”   ยื่นตอเจาหนาที่ ในวันที่ 13 มีนาคม 255๖  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรอืจางของ 

อบต. ระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภอสามพราน) ในวันเวลาราชการ และ วันที่ 14-26 มีนาคม 255๖ ณ 

กองคลัง องคการบรหิารสวนตําบลคลองใหม ในวันเวลาราชการ   

เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนนิการตรวจสอบคุณสมบัตขิองผูเสนอราคาแตละ 

รายวา  เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ 1.6 (1) ณ  วันประกาศสอบ

ราคาหรอืไม    และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสทิธไิดรับการคัดเลอืก กอนการเปดซองใบเสนอราคา   

หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรอืในขณะที่ มีการเปดซองใบเสนอราคาวามีผูเสนอ

ราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม   และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการ

กระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมคณะกรรมการฯ  จะตัดรายช่ือผูเสนอราคาราย 

 

 

๔/นัน้ออก…………… 
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นัน้ออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายช่ือผูเสนอราคา ที่มีสทิธไิดรับการคัดเลอืก และ อบต.คลอง

ใหม  จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวนิจิฉัยไดวาผูเสนอ

ราคารายนัน้เปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูรเิริ่มใหมี

การกระทําดังกลาว 

ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคา   เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี 

ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรอืเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอัน

เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน  3  วัน 

นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินจิฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถอืเปนที่ 

สุด 

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาที่มีสทิธไิดรับการคัดเลอืกดังกลาว 

ขางตน ณ ศูนยขอมูลขาวสารการซ้ือหรอืจางระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภอสามพราน)  ในวันที่ 27 มีนาคม  

255๖ ตัง้แตเวลา 9.30 น. เปนตนไป 

การยื่นอุทธรณ  ดังกลาวยอมไมเปนเหตุ ใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา  

เวนแตปลัดกระทรวง พิจารณาเห็นวา  การขยายระยะเวลาดังกลาว  จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง     

และในกรณทีี่ปลัดกระทรวง พิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ  และเห็นวาการยกเลกิการเปดซอง

ใบเสนอราคา   ที่ไดดําเนนิการไปแลวจะเปนประโยชนแก ทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจ

ยกเลกิ การเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

5. หลักเกณฑและสทิธใินการพิจารณาราคา  

5.1 ในการสอบราคาครัง้นี้  จะพิจารณาตัดสนิดวยราคารวม  

5.2 หากผูเสนอราคารายใด มีคุณสมบัตไิมถูกตอง ตามขอ  2 หรอืยื่นหลักฐานการเสนอ 

ราคาไมถูกตอง หรอืไมครบถวนตามขอ  3  หรอืยื่นซองสอบราคาไม ถูกตองตามขอ  4   แลว  คณะ

กรรมการฯ จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนัน้   เวนแตเปนขอผิดพลาดหรอืผิดหลงเพียงเล็กนอย 

หรอืที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไข ของเอกสารสอบราคา ในสวนที่มิใชที่สาระสําคัญ  ทัง้นี้ เฉพาะในกรณ ีที่

พิจารณาเห็นวา  จะเปนประโยชนตอ อบต.คลองใหม เทานัน้ 

5.3 อบต. คลองใหม สงวนสทิธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันใน 

กรณตีอไปนี้ 

(7) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนัน้ ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรอืในหลักฐานการรับ 

เอกสารสอบราคาของสํานักงาน 

(2) ไมกรอกช่ือนติบิุคคล  (บุคคลธรรมดา)   หรอืลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่ง อยาง 

ใด หรอืทัง้หมดในใบเสนอราคา 

 

 

๕/(๒)เสนอรายละเอียด…………… 
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(8) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่ กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เปน 

สาระสําคัญหรอืมีผลทําใหเกดิความไดเปรยีบเสยีเปรยีบแก ผูเสนอราคารายอ่ืน 

(9) ราคาที่เสนอ  มีการขูดลบ  ตก  เตมิ  แกไข  เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ 

ช่ือพรอมประทับตรา  (ถามี) กํากับไว 

5.4  ในการตัดสนิการสอบราคา หรอืในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 

หรอื อบต.คลองใหม มีสทิธใิหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจรงิ   สภาพฐานะหรอืขอเท็จจรงิ อ่ืนใดที่เกี่ยวของกับ

ผูเสนอราคาได สํานักงานมีสทิธทิี่จะไมรับราคา หรอืไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไม มีความเหมาะสม

หรอืไมถูกตอง 

 5.5 อบต. คลองใหม ทรงไวซ่ึงสทิธ ิ ที่จะไมรับราคาต่ําสุด  หรอืราคาหนึ่งราคาใด  หรอื 

ราคาที่เสนอทัง้หมดก็ได และอาจพิจารณาเลอืกจางในจํานวนหรอืขนาดหรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  

หรอือาจจะยกเลกิ การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแต จะพิจารณา  ทัง้นี้   เพื่อประโยชนของ

ทางราชการเปนสําคัญ    และใหถอืวาการตัดสนิของสํานักงานเปนเด็ดขาด    ผูเสนอราคาจะเรยีกรอง

คาเสยีหายใด ๆมิไดรวมทัง้ อบต.คลองใหม จะพิจารณายกเลกิการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้ง

งาน     ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่  ไดรับการคัดเลอืก   หรอืไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือไดวา   การเสนอราคา

กระทําการโดยไมสุจรติ เชน  การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรอืใชช่ือบุคคลธรรมดาหรอืนติบิุคคลอื่นมาเสนอ

ราคาแทน เปนตน 

        ในกรณทีี่ผูเสนอราคาต่ําสุด   เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไม อาจดําเนนิงานตาม 

สัญญาได  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา   หรอื อบต.คลองใหม จะใหผูเสนอราคานัน้   ช้ีแจงและแสดง 

หลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนนิงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ  หากคําช้ีแจงไม

เปนที่รับฟงได อบต.คลองใหม มีสทิธทิี่ไมรับราคาของผูเสนอราคารายนัน้ 

5.8 ในกรณทีี่ปรากฏขอเท็จจรงิ ภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มี 

สทิธไิดรับการคัดเลอืกตามที่ไดประกาศรายช่ือไว ตามขอ  4.5 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู

เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา   หรอืเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง  การ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ  1.5  อบต.คลองใหม มีอํานาจ   ที่จะตัดรายช่ือผูเสนอราคาที่ มีสทิธิ

ไดรับการคัดเลอืกดังกลาวออกจากประกาศรายช่ือ ตามขอ 4.5 และ อบต. คลองใหมจะพิจารณาลงโทษผู

เสนอราคารายนัน้เปนผูทิ้งงาน 

      ในกรณนีี้    หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลกิการเปดซองใบเสนอราคา ที่ 

ไดดําเนนิการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลกิการเปดซองใบ

เสนอราคาดังกลาวได 

6. การทําสัญญาจาง 

ผูชนะการสอบราคา จะตองทําสัญญาจาง ตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ1.3 กับ อบต.คลอง 

ใหม  ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงนิเทากับรอยละ 

 

6/หา(๕%)………….. 
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หา (5%) ของราคาคาจางที่สอบราคาได ใหโรงเรยีนถอืไว ในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง

อยางใดดังตอไปนี้ 

6.1 เงนิสด 

6.2 เช็ค  ที่ธนาคารสั่งจาย ใหแก อบต.คลองใหม  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรอืกอน 

หนานัน้ไมเกนิ 3 วันทําการ 

6.3 หนังสอืคํ้าประกันของธนาคารในประเทศ   ตามแบบหนังสอืคํ้าประกัน ดังระบุในขอ  

1.4(1) 

6.4 หนังสอืคํ้าประกันของบรรษัทเงนิทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  บรษิัทเงนิทุนหรอื 

บรษิัทเงนิทุนหลักทรัพย  ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกจิการเงนิทุน   เพื่อการพาณชิย   และประกอบธุรกจิคํ้า

ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย   ซ่ึงไดแจงช่ือเวยีนใหสวนราชการตาง ๆ  ทราบแลว  โดย

อนุโลมใหใชตามแบบหนังสอืคํ้าประกันดังระบุในขอ  1.4(1) 

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

     หลักประกันนี้   จะคนืใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน นับถัดจากวันที่  ผูชนะการสอบ 

ราคา(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

7. คาจางและการจายเงนิ 

      อบต.คลองใหม จะจายเงนิคาจางโดยจะโอนเงนิเขาบัญชีเงนิฝากธนาคารของ ผูรับ 

จาง จํานวน  1  งวด   

      อบต.คลองใหม จะจายเงนิคาจางในอัตรารอยละ 100  ของคาจาง   เม่ือผูรับจางได 

ปฏิบัตงิานทัง้หมดใหแลวเสร็จเรยีบรอยตามสัญญา รวมทัง้ทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรยีบรอยแลวเสร็จ

ภายในกําหนดที่ระบุในสัญญา  

8. อัตราคาปรับ 

    คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ 17  ใหคิดในอัตรารอยละ  0.25 ของคาจางตาม 

สัญญาตอวัน    

9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

   ผูชนะการสอบราคาจางไดทําขอตกลงเปนหนังสอื  หรอืทําสัญญาจางตามแบบดังระบุใน 

ขอ   1.3 แลวแตกรณ ีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกดิข้ึนภายในระยะเวลาไมนอย

กวา  2 ป   นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจางไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรบีจัดการซอมแซม

แกไขใหใชการไดดดีังเดมิ   ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

10. ขอสงวนสทิธใินการเสนอราคาและอ่ืน  ๆ

10.1 เงนิคาจางสําหรับงานจางครัง้นี้ไดมาจากเงนิงบประมาณรายจายประจําป   

๒๕๕๖ ตั้งจายจากเงนิอุดหนุน 

                           การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ อบต.คลองใหมไดรับอนุมัตเิงนิจากบประมาณ

ประจําป 255๖  แลวเทานัน้ 

๗/๑๐.๒ เม่ือ…………… 
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10.2 เม่ือ อบต.คลองใหม ไดคัดเลอืกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง 

ตามสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่ง  หรอืนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาว เขามาจากตางประเทศ 

และของนัน้ตองนําเขามาโดยทางเรอืในเสนทางที่มีเรอืไทยเดนิอยู  และสามารถใหบรกิารรับขนได    ตามที่

รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัตติามกฎหมายวา

ดวยการสงเสรมิการพาณชิยนาวี ดังนี้ 

(5) แจงการสั่งหรอืนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ 

สงเสรมิการพาณชิยนาวีภายใน  7 วันนับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรอืซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของ

รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือื่นได 

(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาว บรรทุกโดยเรอืไทย หรอืเรอืที่มีสทิธเิชนเดยีวกับเรอืไทย จาก 

ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิการพาณชิยนาวี

ใหบรรทุกสิ่งของนัน้ โดยเรอือ่ืนที่มิใชเรอืไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนัน้กอนบรรทุกของลงเรอือื่น หรอื

เปนของที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือ่ืน 

(6) ในกรณทีี่ไมปฏิบัตติาม  (1)  หรอื  (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ 

สงเสรมิการพาณชิยนาวี 

10.7 ผูเสนอราคาซ่ึง อบต.คลองใหม ไดคัดเลอืกแลวไมไปทําสัญญา หรอืขอตกลง ภายใน 

เวลาที่ทางราชการกําหนด   ดังระบุไวในขอ  6  โรงเรยีนจะรบิหลักประกันซองหรอืเรยีกรองจากผูออก

หนังสอืคํ้าประกันทันท ีและอาจพิจารณาเรยีกรองใหชดใชความเสยีหายอ่ืน  (ถามี) รวมทัง้จะพิจารณาใหเปน

ผูทิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ 

10.8 โรงเรยีนสงวนสทิธทิี่จะแกไข เพ่ิมเตมิ เงื่อนไข หรอืขอกําหนดในแบบสัญญาให 

เปนไป ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี) 

11. มาตรฐานฝมอืชาง 

เม่ือ อบต.คลองใหม ไดคัดเลอืกผูเสนอราคา รายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสราง  

ตามประกาศนี้แลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวา  ในการปฏิบัตงิานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมี

และใชผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง จากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน จาก

สถาบันของทางราชการหรอืสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรอืผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ 

ปวท.  หรอืเทยีบเทาจากสถาบันการศกึษาที่  ก.พ.  รับรองใหเขารับราชการได   ในอัตราไมต่ํากวารอยละสบิ

ของแต ละสาขาชาง      และจะตองมีชางจํานวนอยางนอย  1 คนในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 

11.1 ชางกอสราง 

11.2 ชางโยธา 

11.3 ชางไฟฟา 

 

๘/๑.๒ การปฏิบัต…ิ……… 
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12. การปฏบิัตติามกฎหมายและระเบยีบ 

      ในระกวางระยะเวลาการดําเดนิงานผูรับจางพึงปฏิบัต ิตามหลักเกณฑที่กฎหมายและ 

ระเบยีบไดกําหนดไว โดยเครงครัด 

 

 

องคการบรหิารสวนตําบลคลองใหม 

 

 

วันที่   12    เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารสอบราคาจาง  เลขท่ี  7/2556 

สอบราคาจางเหมากอสรางเขื่อนคอนกรตีเสรมิเหล็กปองกันดนิ เรยีบถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก

คลองโพธิ์ หมูท่ี 5 ตําบลคลองใหม ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

ลงวันท่ี   12   เดือน มนีาคม   พ.ศ. 2556 

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

                    องคการบรหิารสวนตําบลคลองใหม  ซ่ึงตอไปนี้เรยีกวา  “องคการบรหิารสวนตําบล”  มี 

ความประสงคจะสอบราคาจางเหมากอสรางเขื่อนคอนกรตีเสรมิเหล็กปองกันดนิ เรยีบถนนคอนกรตีเสรมิ

เหล็กคลองโพธิ์ หมูที่ 5 ตําบลคลองใหม และซอมผิวจราจรคอนกรตีเสรมิเหล็ก ผนังกัน้ดนิความลกึ 2 เมตร 

ระยะทาง 100 เมตร พรอมถมดนิ และซอมผิวจราจรคอนกรตีเสรมิเหล็กความกวาง 2.5 เมตร ยาว 20 

เมตร หรอืมีพื้นที่ดําเนนิการไมนอยกวา 50 ตร.ม. ตามแบบองคการบรหิารสวนตําบลคลองใหม พรอมปาย

ประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย  ตัง้จายจากเงนิสะสม งบประมาณ 970,000.-บาท โดยราคากลาง

ของโครงการ 970,000.-บาท (เกาแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน)โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี้ 

1.เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

  1.1  แบบรูปรายการละเอียด 

1.2  แบบใบยื่นขอเสนอการสอบราคา 

  1.3  แบบสัญญาจาง 

  1.4  แบบหนังสอืคํ้าประกัน 

   (1) หลักประกันสัญญา 

  1.5 สูตรการปรับราคา 

  1.6 บทนยิาม  

   (1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน  

   (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

2. คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 

2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง   

2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและได 

แจงเวียนช่ือแลว หรอืไมเปนผูที่ไดรับของการสั่งใหนติบิุคคลหรอืบุคคลอ่ืนเปนผูทิ้งงานตามระเบยีบของทาง

ราชการ 

2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ 

ราคาหรอืไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 

2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสทิธิ์หรอืความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล 

ไทยเวนแตรัฐบาล ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสทิธิ์และความคุมกันเชนวานัน้ 

2.5 ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลอืกผูมีคุณสมบัตเิบื้อตนในการจางของ อบต.คลองใหม 

 

๒/๓.หลักฐาน…………… 
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3.หลักฐานการเสนอราคา 

ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน  ยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว 

นอกซองใบเสนอราคา เปน 2 สวน คอื 

3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

     (1) ในกรณผูีเสนอราคาเปนนติบิุคคล 

         (ก) หางหุนสวนสามัญหรอืหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสอืรับรองการจด 

ทะเบยีนนติบิุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ    ผูมีอํานาจควบคุมพรอมรับรองสําเนาถูกตอง (หนังสอื

รับรองการจดทะเบยีนหุนสวนบรษิัทใหใชปปจจุบัน) 

         (ข)  บรษิัทจํากัดหรอืบรษิัทมหาชนจํากัด     ใหยื่นสําเนาหนังสอืรับรองการจด 

ทะเบยีนนติบิุคคล หนังสอืบรคิณหสนธ ิบัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถอืหุน

รายใหญ สําเนาใบทะเบยีนภาษมูีลคาเพ่ิม  (ถามี)   พรอมรับรองสําเนาถูกตอง   (สําหรับหนังสอืรับรองการ

จดทะเบยีนหุนสวนบรษิัทใหใชปปจจุบัน) 

  (2)  ในกรณผูีเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรอืคณะบุคคลที่ มิใชนติบิุคคล  ใหยื่นสําเนา 

บัตรประจําตัวประชาชน    สําเนาขอตกลงที่แสดงถงึการเขาเปนหุนสวน  (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง สําเนาใบทะเบยีนพาณชิย สําเนาใบทะเบยีน

ภาษมูีลคาเพ่ิม  (ถามี) 

 (3) ในกรณผูีเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหยื่นสําเนาสัญญาของ 

การเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูรวมคา และในกรณทีี่ผูเขารวมคา ฝายใดเปนบุคคล

ธรรมดา ที่มิใชสัญชาตไิทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสอืเดนิทาง หรอืผูรวมคาฝายใดเปนนติบิุคคลใหยื่นเอกสาร

ตามที่ระบุไวใน  (1) 

 (4)  แสดงหลักฐานทางการเงนิ สําเนาใบทะเบยีนพาณชิย  สําเนาทะเบยีนภาษมูีลคาเพ่ิม 

 (5)  บัญชีเอกสารสวนที่  1 ทัง้หมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ  

1.6(1) 

3.2 สวนที่ 2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(1) หนังสอืมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณทีี่ผูเสนอราคามอบอํานาจให 

บุคคลอื่นลงนานามในใบเสนอราคาแทน                                                                                      

(2) บัญชีเอกสารสวนที่  2 ทัง้หมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.6  

(2) 

 

 

 

 

๓/๔.การเสนอราคา……….. 
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4. การเสนอราคา 

4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมี 

เงื่อนไขใด ๆ  ทัง้สิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน

จํานวนเงนิที่เสนอราคาจะตองระบุตรงกันทัง้ตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบ  หรอืแกไข หากมีการขูด 

ลบ ตก  เตมิ  แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา  (ถามี) กํากับไวดวยทุก

แหง 

4.2 ผูเสนอราคา จะตองเสนอกรอกปรมิาณวัสดุ และราคาในบัญชีรายการกอสรางให 

ครบถวน   ในการเสนอราคาใหเสนอเปนเงนิบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดยีวโดยเสนอราคารวม    

หรอืราคาตอหนวย หรอืตอรายการ และราคาแตละรายการจะตองไมเกนิราคากลางที่ กําหนด  ตามเงื่อนไขที่

ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง   ทัง้นี้ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทัง้ตัวเลขและตัวหนังสอื  ถาตัวเลข

และตัวหนังสอืไมตรงกันใหถอืตัวหนังสอืเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทัง้สิ้น ซ่ึงรวมคาภาษมูีลคาเพ่ิม ภาษี

อากรภาษอ่ืีน และคาใชจายทัง้ปวงไวแลว 

ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยนืราคาไมนอยกวา  60  วัน นับแตวันยื่นซองใบเสนอราคา  

โดยภายในกําหนดยนืราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนนิการกอสรางแลวเสร็จ  ไมเกิน 90 วัน  

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรอืนับถัดจากวันที่ไดรับหนังสอืแจงจาก อบต.คลองใหม ใหเริ่มทํางาน 

4.4 กอนยื่นซองสอบราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญาแบบรูป รายการมาตรฐาน 

ประกอบรายละเอียดฯลฯ ใหถี่ถวน   และเขาใจเอกสารสอบราคาทัง้หมดเสยีกอน ทัง้หมดเสยีกอนที่จะตกลง

ยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาจางนี้  

4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นใบเสนอราคาที่ปดผนกึซองเรยีบรอยจาหนาซองถงึ ประธาน 

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซอง  วา “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขท่ี 

7/255๖ ”   ยื่นตอเจาหนาที่ ในวันที่ 13 มีนาคม 255๖  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรอืจางของ 

อบต. ระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภอสามพราน) ในวันเวลาราชการ และ วันที่ 14-26 มีนาคม 255๖ ณ 

กองคลัง องคการบรหิารสวนตําบลคลองใหม ในวันเวลาราชการ   

เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนนิการตรวจสอบคุณสมบัตขิองผูเสนอราคาแตละ 

รายวา  เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ 1.6 (1) ณ  วันประกาศสอบ

ราคาหรอืไม    และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสทิธไิดรับการคัดเลอืก กอนการเปดซองใบเสนอราคา   

หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรอืในขณะที่ มีการเปดซองใบเสนอราคาวามีผูเสนอ

ราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม   และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการ

กระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมคณะกรรมการฯ  จะตัดรายช่ือผูเสนอราคาราย 

 

 

๔/นัน้ออก…………… 
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นัน้ออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายช่ือผูเสนอราคา ที่มีสทิธไิดรับการคัดเลอืก และ อบต.คลอง

ใหม  จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวนิจิฉัยไดวาผูเสนอ

ราคารายนัน้เปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูรเิริ่มใหมี

การกระทําดังกลาว 

ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคา   เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี 

ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรอืเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอัน

เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน  3  วัน 

นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินจิฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถอืเปนที่ 

สุด 

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาที่มีสทิธไิดรับการคัดเลอืกดังกลาว 

ขางตน ณ ศูนยขอมูลขาวสารการซ้ือหรอืจางระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภอสามพราน)  ในวันที่ 27 มีนาคม  

255๖ ตัง้แตเวลา 9.30 น. เปนตนไป 

การยื่นอุทธรณ  ดังกลาวยอมไมเปนเหตุ ใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา  

เวนแตปลัดกระทรวง พิจารณาเห็นวา  การขยายระยะเวลาดังกลาว  จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง     

และในกรณทีี่ปลัดกระทรวง พิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ  และเห็นวาการยกเลกิการเปดซอง

ใบเสนอราคา   ที่ไดดําเนนิการไปแลวจะเปนประโยชนแก ทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจ

ยกเลกิ การเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

5. หลักเกณฑและสทิธใินการพิจารณาราคา  

5.1 ในการสอบราคาครัง้นี้  จะพิจารณาตัดสนิดวยราคารวม  

5.2 หากผูเสนอราคารายใด มีคุณสมบัตไิมถูกตอง ตามขอ  2 หรอืยื่นหลักฐานการเสนอ 

ราคาไมถูกตอง หรอืไมครบถวนตามขอ  3  หรอืยื่นซองสอบราคาไม ถูกตองตามขอ  4   แลว  คณะ

กรรมการฯ จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนัน้   เวนแตเปนขอผิดพลาดหรอืผิดหลงเพียงเล็กนอย 

หรอืที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไข ของเอกสารสอบราคา ในสวนที่มิใชที่สาระสําคัญ  ทัง้นี้ เฉพาะในกรณ ีที่

พิจารณาเห็นวา  จะเปนประโยชนตอ อบต.คลองใหม เทานัน้ 

5.3 อบต. คลองใหม สงวนสทิธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันใน 

กรณตีอไปนี้ 

(10) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนัน้ ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรอืในหลักฐานการ

รับ 

เอกสารสอบราคาของสํานักงาน 

(2) ไมกรอกช่ือนติบิุคคล  (บุคคลธรรมดา)   หรอืลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่ง อยาง 

ใด หรอืทัง้หมดในใบเสนอราคา 

 

 

๕/(๒)เสนอรายละเอียด…………… 
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(11) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่ กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เปน 

สาระสําคัญหรอืมีผลทําใหเกดิความไดเปรยีบเสยีเปรยีบแก ผูเสนอราคารายอ่ืน 

(12) ราคาที่เสนอ  มีการขูดลบ  ตก  เตมิ  แกไข  เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลง

ลายมือ 

ช่ือพรอมประทับตรา  (ถามี) กํากับไว 

5.4  ในการตัดสนิการสอบราคา หรอืในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 

หรอื อบต.คลองใหม มีสทิธใิหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจรงิ   สภาพฐานะหรอืขอเท็จจรงิ อ่ืนใดที่เกี่ยวของกับ

ผูเสนอราคาได สํานักงานมีสทิธทิี่จะไมรับราคา หรอืไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไม มีความเหมาะสม

หรอืไมถูกตอง 

 5.5 อบต. คลองใหม ทรงไวซ่ึงสทิธ ิ ที่จะไมรับราคาต่ําสุด  หรอืราคาหนึ่งราคาใด  หรอื 

ราคาที่เสนอทัง้หมดก็ได และอาจพิจารณาเลอืกจางในจํานวนหรอืขนาดหรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  

หรอือาจจะยกเลกิ การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแต จะพิจารณา  ทัง้นี้   เพื่อประโยชนของ

ทางราชการเปนสําคัญ    และใหถอืวาการตัดสนิของสํานักงานเปนเด็ดขาด    ผูเสนอราคาจะเรยีกรอง

คาเสยีหายใด ๆมิไดรวมทัง้ อบต.คลองใหม จะพิจารณายกเลกิการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้ง

งาน     ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่  ไดรับการคัดเลอืก   หรอืไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือไดวา   การเสนอราคา

กระทําการโดยไมสุจรติ เชน  การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรอืใชช่ือบุคคลธรรมดาหรอืนติบิุคคลอื่นมาเสนอ

ราคาแทน เปนตน 

        ในกรณทีี่ผูเสนอราคาต่ําสุด   เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไม อาจดําเนนิงานตาม 

สัญญาได  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา   หรอื อบต.คลองใหม จะใหผูเสนอราคานัน้   ช้ีแจงและแสดง 

หลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนนิงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ  หากคําช้ีแจงไม

เปนที่รับฟงได อบต.คลองใหม มีสทิธทิี่ไมรับราคาของผูเสนอราคารายนัน้ 

5.9 ในกรณทีี่ปรากฏขอเท็จจรงิ ภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มี 

สทิธไิดรับการคัดเลอืกตามที่ไดประกาศรายช่ือไว ตามขอ  4.5 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู

เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา   หรอืเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง  การ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ  1.5  อบต.คลองใหม มีอํานาจ   ที่จะตัดรายช่ือผูเสนอราคาที่ มีสทิธิ

ไดรับการคัดเลอืกดังกลาวออกจากประกาศรายช่ือ ตามขอ 4.5 และ อบต. คลองใหมจะพิจารณาลงโทษผู

เสนอราคารายนัน้เปนผูทิ้งงาน 

      ในกรณนีี้    หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลกิการเปดซองใบเสนอราคา ที่ 

ไดดําเนนิการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลกิการเปดซองใบ

เสนอราคาดังกลาวได 

6. การทําสัญญาจาง 

ผูชนะการสอบราคา จะตองทําสัญญาจาง ตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ1.3 กับ อบต.คลอง 

ใหม  ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงนิเทากับรอยละ 

 

6/หา(๕%)………….. 
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หา (5%) ของราคาคาจางที่สอบราคาได ใหโรงเรยีนถอืไว ในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง

อยางใดดังตอไปนี้ 

6.1 เงนิสด 

6.2 เช็ค  ที่ธนาคารสั่งจาย ใหแก อบต.คลองใหม  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรอืกอน 

หนานัน้ไมเกนิ 3 วันทําการ 

6.3 หนังสอืคํ้าประกันของธนาคารในประเทศ   ตามแบบหนังสอืคํ้าประกัน ดังระบุในขอ  

1.4(1) 

6.4 หนังสอืคํ้าประกันของบรรษัทเงนิทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  บรษิัทเงนิทุนหรอื 

บรษิัทเงนิทุนหลักทรัพย  ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกจิการเงนิทุน   เพื่อการพาณชิย   และประกอบธุรกจิคํ้า

ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย   ซ่ึงไดแจงช่ือเวยีนใหสวนราชการตาง ๆ  ทราบแลว  โดย

อนุโลมใหใชตามแบบหนังสอืคํ้าประกันดังระบุในขอ  1.4(1) 

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

     หลักประกันนี้   จะคนืใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน นับถัดจากวันที่  ผูชนะการสอบ 

ราคา(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

7. คาจางและการจายเงนิ 

      อบต.คลองใหม จะจายเงนิคาจางโดยจะโอนเงนิเขาบัญชีเงนิฝากธนาคารของ ผูรับ 

จาง จํานวน  1  งวด   

      อบต.คลองใหม จะจายเงนิคาจางในอัตรารอยละ 100  ของคาจาง   เม่ือผูรับจางได 

ปฏิบัตงิานทัง้หมดใหแลวเสร็จเรยีบรอยตามสัญญา รวมทัง้ทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรยีบรอยแลวเสร็จ

ภายในกําหนดที่ระบุในสัญญา  

8. อัตราคาปรับ 

    คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ 17  ใหคิดในอัตรารอยละ  0.25 ของคาจางตาม 

สัญญาตอวัน    

9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

   ผูชนะการสอบราคาจางไดทําขอตกลงเปนหนังสอื  หรอืทําสัญญาจางตามแบบดังระบุใน 

ขอ   1.3 แลวแตกรณ ีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกดิข้ึนภายในระยะเวลาไมนอย

กวา  2 ป   นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจางไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรบีจัดการซอมแซม

แกไขใหใชการไดดดีังเดมิ   ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

10. ขอสงวนสทิธใินการเสนอราคาและอ่ืน  ๆ

10.1 เงนิคาจางสําหรับงานจางครัง้นี้ไดมาจากเงนิงบประมาณรายจายประจําป   

๒๕๕๖ ตั้งจายจากเงนิอุดหนุน 

                           การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ อบต.คลองใหมไดรับอนุมัตเิงนิจากบประมาณ

ประจําป 255๖  แลวเทานัน้ 

๗/๑๐.๒ เม่ือ…………… 
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10.2 เม่ือ อบต.คลองใหม ไดคัดเลอืกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง 

ตามสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่ง  หรอืนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาว เขามาจากตางประเทศ 

และของนัน้ตองนําเขามาโดยทางเรอืในเสนทางที่มีเรอืไทยเดนิอยู  และสามารถใหบรกิารรับขนได    ตามที่

รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัตติามกฎหมายวา

ดวยการสงเสรมิการพาณชิยนาวี ดังนี้ 

(7) แจงการสั่งหรอืนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ 

สงเสรมิการพาณชิยนาวีภายใน  7 วันนับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรอืซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของ

รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือื่นได 

(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาว บรรทุกโดยเรอืไทย หรอืเรอืที่มีสทิธเิชนเดยีวกับเรอืไทย จาก 

ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิการพาณชิยนาวี

ใหบรรทุกสิ่งของนัน้ โดยเรอือ่ืนที่มิใชเรอืไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนัน้กอนบรรทุกของลงเรอือื่น หรอื

เปนของที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือ่ืน 

(8) ในกรณทีี่ไมปฏิบัตติาม  (1)  หรอื  (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ 

สงเสรมิการพาณชิยนาวี 

10.9 ผูเสนอราคาซ่ึง อบต.คลองใหม ไดคัดเลอืกแลวไมไปทําสัญญา หรอืขอตกลง ภายใน 

เวลาที่ทางราชการกําหนด   ดังระบุไวในขอ  6  โรงเรยีนจะรบิหลักประกันซองหรอืเรยีกรองจากผูออก

หนังสอืคํ้าประกันทันท ีและอาจพิจารณาเรยีกรองใหชดใชความเสยีหายอ่ืน  (ถามี) รวมทัง้จะพิจารณาใหเปน

ผูทิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ 

10.10 โรงเรยีนสงวนสทิธทิี่จะแกไข เพ่ิมเตมิ เงื่อนไข หรอืขอกําหนดในแบบสัญญาให 

เปนไป ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี) 

11. มาตรฐานฝมอืชาง 

เม่ือ อบต.คลองใหม ไดคัดเลอืกผูเสนอราคา รายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสราง  

ตามประกาศนี้แลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวา  ในการปฏิบัตงิานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมี

และใชผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง จากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน จาก

สถาบันของทางราชการหรอืสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรอืผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ 

ปวท.  หรอืเทยีบเทาจากสถาบันการศกึษาที่  ก.พ.  รับรองใหเขารับราชการได   ในอัตราไมต่ํากวารอยละสบิ

ของแต ละสาขาชาง      และจะตองมีชางจํานวนอยางนอย  1 คนในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 

11.1 ชางกอสราง 

11.2 ชางโยธา 

11.3 ชางไฟฟา 

 

๘/๑.๒ การปฏิบัต…ิ……… 
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12. การปฏบิัตติามกฎหมายและระเบยีบ 

      ในระกวางระยะเวลาการดําเดนิงานผูรับจางพึงปฏิบัต ิตามหลักเกณฑที่กฎหมายและ 

ระเบยีบไดกําหนดไว โดยเครงครัด 

 

 

องคการบรหิารสวนตําบลคลองใหม 
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