
                                                  

เรื�อง  สอบราคาจา้ง โครงการ

ณ บา้นกลาง   หมู่ ๗

 

  ด้วย    องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ� ไทร ความประสงค์สอบราคาจ้

ถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต

ป่าติ�ว   จงัหวดัยโสธร  จาํนวน

ช่วงที�  ๑   (สายถนนอรุณประเสริฐ  

เมตร  ยาว   ๙๐๐    เมตร   หนา  

ช่วงที�  ๒  (สายบา้นกลาง  หมู่ 

กวา้ง ๖.๐๐  เมตร  ยาว   ๑๐๐   

(ตามแบบแปลนที�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโพธิ� ไทร  กาํหนด

๑,๓๙๕,๐๐๐.-บาท) 
 

  ผูมี้สิทธิเสนอราคาตอ้งมีคุณสมบติัดงันี�

  ๑.  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที�มีอาชีพรับจา้งทาํงานที�สอบราคาดงักล่าว

  ๒.  ไม่เป็นผูที้�ถูกแจง้เวยีนชื�อเป็นผูทิ้�งงานของทางราชการรัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยการ

บริหาร,ราชการส่วนทอ้งถิ�นในขณะที�ยื�นซองสอบราคา

  ๓.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนั ในวงเงินไม่นอ้ยกว่
 

         กาํหนดดูสถานที�ก่อสร้าง  ในวนัที�  

๐๙.๐๐ น.ถึง ๑๐.๐๐ น.   ณ บา้นกลาง

เพิ�มเติมใน     วนัที� ๒๖  เดือนกุมภาพนัธ์

บริหารส่วนตาํบลโพธิ� ไทร 
 

กาํหนดยื�นซองสอบราคา

เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ  กอง

๑๖.๓๐  น. ในวนัและเวลาราชการ   และกาํ

ระหวา่ง เวลา  ๐๘.๓๐  - ๑๖.๓๐  

ระดบัอาํเภอ (ที�วา่การอาํเภอป่าติ�ว  ชั�น 

๒๕๕๗   ระหวา่งเวลา  ๑๐.๓๐

ตาํบล ระดบัอาํเภอ(ที�วา่การอาํเภอป่าติ�ว  ชั�น 

                                                 ประกาศองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโพธิ� ไทร 

อง  สอบราคาจา้ง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 

๗  - บา้นสระเกษ  หมู่  ๑๐ ตาํบลโพธิ� ไทร อาํเภอป่าติ�ว จงัหวดัยโสธร

 

องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ� ไทร ความประสงค์สอบราคาจ้

ถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต   ณ  บา้นกลาง  หมู่ ๗   , บา้นสระเกษ   หมู่ ๑๐

จาํนวน  ๒  ช่วง   ดงันี�  

สายถนนอรุณประเสริฐ  -  บา้นกลาง)ปริมาณงานผวิจราจร

หนา  ๐.๐๔  เมตร  พื�นที�ดาํเนินการไม่นอ้ยกวา่  ๕,๔๐๐  

สายบา้นกลาง  หมู่ ๗   -  บา้นสระเกษ  หมู่ ๑๐)ปริมาณงาน

๑๐๐    เมตร   หนา  ๐.๐๔  เมตร  พื�นที�ดาํเนินการไม่นอ้ยกวา่   

ตามแบบแปลนที�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโพธิ� ไทร  กาํหนด)  พร้อมป้ายโครงการ  

ผูมี้สิทธิเสนอราคาตอ้งมีคุณสมบติัดงันี�  

เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที�มีอาชีพรับจา้งทาํงานที�สอบราคาดงักล่าว

ไม่เป็นผูที้�ถูกแจง้เวยีนชื�อเป็นผูทิ้�งงานของทางราชการรัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยการ

ราชการส่วนทอ้งถิ�นในขณะที�ยื�นซองสอบราคา 

มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนั ในวงเงินไม่นอ้ยกวา่   ๖๙๗

ดูสถานที�ก่อสร้าง  ในวนัที�  ๒๕  เดือนกุมภาพนัธ์  พ.ศ.๒๕๕๗

บา้นกลาง  หมู่ ๗  ,บา้นสระเกษ  หมู่ ๑๐   และกาํหนดรับฟังคาํชี�แจงรายละเอี

เดือนกุมภาพนัธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗    เวลา  ๑๑.๐๐ น.  เป็นตน้ไป  

กาํหนดยื�นซองสอบราคาตั�งแต่ วนัที�  ๒๐  เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.  

ณ  กองคลงั    ที�ทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโพธิ� ไทร  เวลา  

ในวนัและเวลาราชการ   และกาํหนดยื�นซองสอบราคา  ในวนัที�  ๖  เดือน

๓๐  น. ณ ศูนยร์วมข่าวสารการจดัซื�อ/จดัจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

ที�วา่การอาํเภอป่าติ�ว  ชั�น ๒  )   และกาํหนดเปิดซองสอบราคาในวนัที�  

๓๐ น. เป็นตน้ไป  ณ ศูนยร์วมข่าวสารการจดัซื�อจดัจา้งขององคก์ารบริหารส่วน

ที�วา่การอาํเภอป่าติ�ว  ชั�น ๒  ) 

ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  

ตาํบลโพธิ� ไทร อาํเภอป่าติ�ว จงัหวดัยโสธร 

องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ� ไทร ความประสงค์สอบราคาจ้างซ่อมแซม

๑๐   ตาํบลโพธิ� ไทร อาํเภอ

ผวิจราจรขนาดกวา้ง ๖.๐๐  

๔๐๐  ตารางเมตร  

ปริมาณงานผวิจราจรขนาด 

เมตร  พื�นที�ดาํเนินการไม่นอ้ยกวา่   ๖๐๐  ตารางเมตร  

พร้อมป้ายโครงการ  ๑  ป้าย    (ราคากลาง    

เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที�มีอาชีพรับจา้งทาํงานที�สอบราคาดงักล่าว 

ไม่เป็นผูที้�ถูกแจง้เวยีนชื�อเป็นผูทิ้�งงานของทางราชการรัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยการ 

๙๗,๐๐๐.-บาท 

๒๕๕๗  ระหวา่งเวลา 

และกาํหนดรับฟังคาํชี�แจงรายละเอียด

เป็นตน้ไป      ณ ที�ทาํกาองคก์าร

.  ๒๕๕๗  ถึงวนัที�  ๕ 

ที�ทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโพธิ� ไทร  เวลา  ๐๘.๓๐  - 

เดือนมีนาคม   พ.ศ.๒๕๕๗  

จดัจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

อบราคาในวนัที�  ๗ เดือนมีนาคม  พ.ศ. 

เป็นตน้ไป  ณ ศูนยร์วมข่าวสารการจดัซื�อจดัจา้งขององคก์ารบริหารส่วน



-  ๒  - 

 

 ผูส้นใจติดต่อซื�อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   ๑,๕๐๐.-บาท ไดที้�ที�ทาํการองคก์าร 

บริหารส่วนตาํบลโพธิ� ไทรตั�งแต่วนัที�  ๒๐  เดือนกุมภาพนัธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึงวนัที�   ๕  เดือนมีนาคม 

๒๕๕๗  หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข  ๐๔๕-๗๙๕๒๗๓ ในวนัและเวลาทาํการ 

     

 

   ประกาศ  ณ  วนัที�  ๑๙   เดือนกุมภาพนัธ์   พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 

                                                  (ลงชื�อ) 

                                                                      (นายสนั�น   อยูเ่ยน็) 

                                                      นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโพธิ� ไทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การจา้ง 

 ตามประกาศองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโพธิ� ไทร     ลงวนัที�  

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

  องคบ์ริหารส่วนตาํบลโพธิ� ไทร ซึ� งต่อไปนี� เรียกวา่ 

ประสงค ์ จะสอบราคาจา้งซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต

หมู่ ๑๐    ตาํบลโพธิ� ไทร อาํเภอป่าติ�ว จงัหวดัยโสธร  

ช่วงที�  ๑   (สายถนนอรุณประเสริฐ  

เมตร  ยาว   ๙๐๐    เมตร   หนา  

ช่วงที�  ๒  (สายบา้นกลาง  หมู่ 

กวา้ง ๖.๐๐  เมตร  ยาว   ๑๐๐   

(ตามแบบแปลนที�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโพธิ� ไทร  กาํหนด

โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี�

  ๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

       ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด

       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา

       ๑.๓ แบบสัญญาจา้ง

       ๑.๔ แบบหนงัสือคํ�าประกนั 

  ๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

       ๒.๑ ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งทาํงานที�สอบราคาจา้ง และตอ้งไม่เป็นผูที้�ถูก

ระบุชื�อ ไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้�งงานของทางราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน

ทอ้งถิ�นหรือหา้มติดต่อหรือห้ามเขา้เสนอกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

      ๒.๒ ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสารสิทธิ� หรือความคุม้กนั ซึ� งอาจปฏิเสธไม่ยอม

ขึ�นศาลไทยเวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั�งใหส้ละสิทธิ� และความคุม้กนัเช่นวา่นั�น

       ๒.๓ ผูเ้สนอราคาจะต้

เดียวกนั กบังานที�สอบราคาจา้ง ในวงเงินไม่นอ้ยกวา่ 

โดยตรงกบัส่วนราชการหน่วยงานราชการบริหารส่วนทอ้งถิ�น รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที�องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลเชื�อถือ 

  ๓.  หลกัฐานการเสนอราคา

       ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยื�นมาพร้อมกบัซองสอบราคา ดงันี�

เอกสารสอบราคาจา้ง   เลขที�  ๙ /๒๕๕๗ 

การจา้ง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 

ณ บา้นกลาง   หมู่ ๗  - บา้นสระเกษ  หมู่  ๑๐ 

ตามประกาศองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโพธิ� ไทร     ลงวนัที�  ๑๙ เดือนกุมภาพนัธ์ 

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

องคบ์ริหารส่วนตาํบลโพธิ� ไทร ซึ� งต่อไปนี� เรียกวา่ “องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต   ณ  บา้นกลาง  หมู่ 

ตาํบลโพธิ� ไทร อาํเภอป่าติ�ว จงัหวดัยโสธร  จาํนวน  ๒  ช่วง   ดงันี�  

สายถนนอรุณประเสริฐ  -  บา้นกลาง)ปริมาณงานผวิจราจร

หนา  ๐.๐๔  เมตร  พื�นที�ดาํเนินการไม่นอ้ยกวา่  ๕,๔๐๐  

สายบา้นกลาง  หมู่ ๗   -  บา้นสระเกษ  หมู่ ๑๐)ปริมาณงาน

๑๐๐    เมตร   หนา  ๐.๐๔  เมตร  พื�นที�ดาํเนินการไม่นอ้ยกวา่   

ตามแบบแปลนที�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโพธิ� ไทร  กาํหนด)   พร้อมป้ายโครงการ  

โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี�  

เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

แบบรูปรายการละเอียด 

แบบใบเสนอราคา 

แบบสัญญาจา้ง 

แบบหนงัสือคํ�าประกนั (หลกัประกนัสัญญา) 

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งทาํงานที�สอบราคาจา้ง และตอ้งไม่เป็นผูที้�ถูก

ระบุชื�อ ไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้�งงานของทางราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน

นหรือหา้มติดต่อหรือห้ามเขา้เสนอกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสารสิทธิ� หรือความคุม้กนั ซึ� งอาจปฏิเสธไม่ยอม

ขึ�นศาลไทยเวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั�งใหส้ละสิทธิ� และความคุม้กนัเช่นวา่นั�น

ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที�มีผลงานก่อสร้างประเภท

เดียวกนั กบังานที�สอบราคาจา้ง ในวงเงินไม่นอ้ยกวา่  ๖๙๗,๐๐๐.-บาท และเป็นผลงานที�เป็นคู่สัญญา 

โดยตรงกบัส่วนราชการหน่วยงานราชการบริหารส่วนทอ้งถิ�น รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที�องคก์าร

หลกัฐานการเสนอราคา 

ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยื�นมาพร้อมกบัซองสอบราคา ดงันี�

ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  

เดือนกุมภาพนัธ์  ๒๕๕๗ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล”มีความ 

ณ  บา้นกลาง  หมู่ ๗ , บา้นสระเกษ  

ผวิจราจรขนาดกวา้ง ๖.๐๐  

๔๐๐  ตารางเมตร  

ปริมาณงานผวิจราจรขนาด 

เมตร  พื�นที�ดาํเนินการไม่นอ้ยกวา่   ๖๐๐  ตารางเมตร  

พร้อมป้ายโครงการ  ๑  ป้าย     

ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งทาํงานที�สอบราคาจา้ง และตอ้งไม่เป็นผูที้�ถูก

ระบุชื�อ ไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้�งงานของทางราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน 

ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสารสิทธิ� หรือความคุม้กนั ซึ� งอาจปฏิเสธไม่ยอม 

ขึ�นศาลไทยเวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั�งใหส้ละสิทธิ� และความคุม้กนัเช่นวา่นั�น 

องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที�มีผลงานก่อสร้างประเภท

บาท และเป็นผลงานที�เป็นคู่สัญญา 

โดยตรงกบัส่วนราชการหน่วยงานราชการบริหารส่วนทอ้งถิ�น รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที�องคก์าร 

ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยื�นมาพร้อมกบัซองสอบราคา ดงันี�  



-  ๒  - 

       ๓.๑ สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัและสาํเนาใบทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ�ม (ถา้มี) พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

       ๓.๒  หนงัสือมอบอาํนาจซึ�งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที�ผูเ้สนอราคามอบ

อาํนาจใหบุ้คคลอื�นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

       ๓.๓  สาํเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั�งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง (ในกรณีที�มีการ

กาํหนดผลงานตามขอ้ ๒.๓) 

       ๓.๔  บญัชีรายการก่อสร้างหรือใบแจง้ปริมาณงาน ซึ� งจะตอ้งแสดงรายการวสัดุอุปกรณ์

ค่าแรง,ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั�งกาํไรไวด้ว้ย 

       ๓.๕  บญัชีรายการเอกสารทั�งหมดที�ไดย้ื�นพร้อมกบัซองสอบราคา 

  ๔.  การยื�นซองสอบราคา 

       ๔.๑  ผูเ้สนอราคาตอ้งยื�นเสนอราคาตามแบบที�กาํหนดไวใ้นเอกสารสอบราคานี�โดยไม่มี

เงื�อนไขใด ๆ ทั�งสิ�นและจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น ลงลายมือชื�อของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน

จาํนวนเงินที�เสนอจะตอ้งตรงกนัทั�งตวัเลขและตวัอกัษรโดยไม่มีการขดูลบหรือแกไ้ขหากมีการขดูลบตกเติม

แกไ้ขเปลี�ยนแปลง จะตอ้งลงลายมือชื�อผูเ้สนอราคา พร้อมประทบัตรา (ถา้มี) กาํกบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 

         ๔.๒  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุและราคาในบญัชีรายการก่อสร้างใหค้รบถว้น

หรือราคาต่อหน่วยหรือราคาต่อรายการตามเงื�อนไขที�ระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาใหถู้กตอ้งทั�งนี� ราคารวมที�

เสนอจะตอ้งตรงกนัทั�งตวัเลขและตวัหนงัสือถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัใหถื้อตวัหนงัสือเป็นสาํคญั

โดยคิดราคารวมทั�งสิ�นซึ� งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม ภาษีอากรอื�น และค่าใชจ่้ายทั�งปวงไวแ้ลว้ 

          ราคาที�เสนอจะตอ้งเสนอกาํหนดยนืราคาไม่น้อยกว่า  ๖๐  วนั นบัแต่วนัเปิดซองสอบราคา

โดยภายในกาํหนดยืนราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาที�ตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได ้

           ๔.๓  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกนิ  ๖๐  วนั   

นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาจา้งหรือวนัที�ไดรั้บหนงัสือแจง้จากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหเ้ริ�มทาํงาน 

           ๔.๔  ก่อนยื�นซองสอบราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสอบราคา แบบรูปและรายละเอียด 

ฯลฯ ใหถี้�ถว้นและเขา้ใจเอกสารสอบราคาทั�งกาํหนดเสียก่อนที�จะตกลงยื�นซองสอบราคาตามเงื�อนไขใน

เอกสารสอบราคา 

           ๔.๕ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยื�นซองสอบราคาที�ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหนา้ถึงประธาน

กรรมการเปิดซองสอบราคา    โดยระบุไวที้�หนา้ซองวา่ “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจา้งเลขที�  

๙ /๒๕๕๗ “ โดยยื�นโดยตรงต่อเจา้หนา้ที�รับซองสอบราคา  วนัที�  ๒๐  เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.  ๒๕๕๗  ถึง

วนัที�  ๕  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ  กองคลงั   ที�ทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโพธิ� ไทร  เวลา  

๐๘.๓๐  - ๑๖.๓๐  น. ในวนัและเวลาราชการ   และกาํหนดยื�นซองสอบราคา  ในวนัที�  ๖  เดือนมีนาคม   

พ.ศ.๒๕๕๗  ระหวา่ง เวลา  ๐๘.๓๐  - ๑๖.๓๐  น. ณ. ศูนยร์วมข่าวสารการจดัซื�อ/จดัจา้งขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล  ระดบัอาํเภอ(ที�วา่การอาํเภอป่าติ�ว ชั�น ๒) 

 



      -  ๓  - 

           เมื�อพน้กาํหนดเวลายื�นซองสอบราคาแลว้จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และ

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวนัที�  ๗  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ระหวา่งเวลา 

๑๐.๓๐ น. เป็นตน้ไป     ณ. ศูนยร์วมข่าวสารการจดัซื�อ/จดัจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ระดบัอาํเภอ 

(ที�วา่การอาํเภอป่าติ�ว ชั�น ๒) 
 

  ๕.  หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 

       ๕.๑ ในการสอบราคาครั� งนี�  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะพิจารณาตดัสินดว้ยราคารวม 

         ๕.๒ หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๒ หรือยื�นหลกัฐานการเสนอ

ราคาไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓ หรือการยื�นซองสอบราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๔ คณะกรรมการ

เปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั�น เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดหรือผดิหลงเพียง

เล็กนอ้ยหรือที�ผดิแผกไปจากเงื�อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที�มิใช่สาระสาํคญั ทั�งนี� เพราะในกรณีที�

พิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเท่านั�น 

        ๕.๓ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มี

การผอ่นผนัในกรณีดงัต่อไปนี�  

  (๑) ไม่ปรากฏชื�อผูเ้สนอราคารายนั�น ในบญัชีผูรั้บเอกสารสอบราคา หรือในหลกัฐานการ

รับเอกสารสอบราคาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

  (๒) ไม่กรอกชื�อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื�อผูเ้สนอราคาอยา่งหนึ�ง

อยา่งใดหรือทั�งหมดในใบเสนอราคา 

  (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื�อนไขที�กาํหนดในเอกสารสอบราคาที�เป็น

สาระสาํคญัหรือมีผลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอื�น 

  (๔) ราคาที�เสนอมีการขดูลบ ตก เติม แกไ้ข เปลี�ยนแปลง โดยผูเ้สนอราคามิไดล้งลายมือ

ชื�อพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) กาํกบัไว ้

          ๕.๔ ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการทาํสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

หรือองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีสิทธิใหผู้เ้สนอราคาชี�แจงขอ้เทจ็จริง สภาพฐานะ หรือขอ้เทจ็จริงอื�นใดที�

เกี�ยวขอ้งกบัผูเ้สนอราคาได ้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีสิทธิที�จะไม่รับราคาหรือทาํสัญญาหากหลกัฐาน

ดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 

          ๕.๕ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทรงไวซึ้� งสิทธิที�จะไม่รับราคาตํ�าสุด หรือราคาหนึ�งราคาใด

หรือราคาที�เสนอทั�งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจาํนวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ�ง

รายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ไดสุ้ดแต่จะพิจารณา   ทั�งนี�  เพื�อ

ประโยชน์ของทางราชการเป็นสาํคญั   และใหถื้อการตดัสินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นเด็ดขาด ผู ้

เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั�งองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะพิจารณายกเลิกการสอบ

ราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเสมือนเป็นผูทิ้�งงาน หากมีเหตุที�เชื�อไดว้า่การเสนอ

ราคากระทาํไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกนัในการเสนอราคา 



      -  ๔  - 

 ในกรณีผูเ้สนอราคาตํ�าสุดเสนอราคาตํ�าจนคาดหมายไดว้า่ไม่อาจดาํเนินงานตามสัญญาได ้  

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะเสนอใหผู้เ้สนอราคานั�นชี�แจง 

และแสดงหลกัฐานที�ทาํใหเ้ชื�อไดว้า่ผูเ้สนอราคาสามารถดาํเนินงานตามสอบราคาจา้งใหเ้สร็จสมบูรณ์ หาก

คาํชี�แจงไม่เป็นที�รับฟังได ้  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีสิทธิที�จะไม่รับราคาของผูเ้สนอราคารายนั�น 

๖.  การทาํสัญญา 

       ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งทาํสัญญาจา้งตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้   ๑.๓   กบัองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัที�ไดรั้บแจง้   และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็นจาํนวน

เงินเท่ากบัร้อยละหา้   ของราคาจา้งที�สอบราคาได ้  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลยดึถือไวใ้นขณะทาํสญัญา 

โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งอื�นอยา่งใดดงัต่อไปนี�  

         ๖.๑  เงินสด 

         ๖.๒  เช็คที�ธนาคารสั�งจ่ายให้แก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบล โดยเป็นเช็คลงวนัที�ที�ทาํสัญญา

หรือ  ก่อนหนา้นั�นไม่เกิน ๓ วนัทาํการของทางราชการ 

         ๖.๓  หนงัสือคํ�าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํ�าประกนัดงัระบุใน 

ขอ้ ๑.๔ 

         ๖.๔  พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

         ๖.๕  หนงัสือคํ�าประกนัของบริษทัเงินทุนที�ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื�อ

การพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ�าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื�อบริษทั

เงินทุนที�ธนาคารแห่งประเทศไทย ไดแ้จง้เวยีนใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้าม

ตวัอยา่งหนงัสือคํ�าประกนัของธนาคารตามที�คณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุกาํหนด (การใชห้ลกัประกนัตาม

ขอ้นี� ใชเ้ฉพาะสัญญาจา้งก่อสร้างที�มีวงเงินไม่เกิน ๑๐ ลา้นบาท) 

         หลกัประกนันี�จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี�ยภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที�ผูช้นะการสอบราคา  

(ผูรั้บจา้ง) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาจา้งแลว้ 

         ๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะจ่ายเงินค่าจา้งเป็นจาํนวนงวดเดียว/งวดสุดทา้ย  เป็นจาํนวน 

เงินในอตัราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจา้ง เมื�อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานทั�งหมดใหแ้ลว้เสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา

รวมทั�งทาํสถานที�ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

         ๘.  อตัราค่าปรับ 

          ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้ง ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจา้งตามสัญญาต่อวนั 

         ๙.  การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 

       ผูช้นะการสอบราคาซึ�งไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือทาํสัญญาจา้ง ตามแบบดงัระบุใน

ขอ้ ๑.๓ แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของงานที�จา้งที�เกิดขึ�นภายในระยะเวลาไม่นอ้ย 

 

 



      -  ๕  - 

 

กว่า  ๑  ปี นบัถดัวนัที�ผูว้า่จา้งรับมอบโดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน 

๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที�ไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 

  ๑๐.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื�น ๆ  

  ๑๐.๑ งบประมาณในการจดัจา้ง ครั� งนี�ไดม้าจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

  ๑๐.๒ เมื�อองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหแ้ก่ผูรั้บจา้ง และได้

ตกลงจา้งตามสอบราคาจา้งแลว้  ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสั�งหรือนาํสิ�งของดงักล่าวเขา้มาต่างประเทศและของนั�น

ตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางที�มีเรือไทยเดินอยู ่  และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามที�

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูเ้สนอราคา ซึ� งเป็นผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย

วา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดงันี�  

  (๑) แจง้การสั�งหรือนาํสิ�งของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อสาํนกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการพณิชยวารีภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัที�ผูรั้บจา้งหรือซื�อของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของที�

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื�นได ้

  (๒) จดัการใหสิ้�งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที�มีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจาก

ต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

ใหบ้รรทุกสิ�งของนั�นโดยเรือที�มิใช่เรือไทย ซึ� งจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั�นก่อนบรรทุกของลงเรืออื�นหรือ

เป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื�น 

  (๓) ในกรณีที�มาปรากฏตาม (๑) หรือ (๒) ผูข้ายจะตอ้งรับผดิตามกฏหมายวา่ดว้ยการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาว ี

  ๑๐.๓ ผูเ้สนอราคาซึ� งองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปทาํสัญญาหรือ

ขอ้ตกลงภายในเวลาที�ทางราชการกาํหนดระบุในขอ้ ๖ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้

ชดใชค้วามเสียหาย (ถา้มี) รวมทั�งจะพิจารณาให้เป็นผูทิ้�งงานตามระเบียบของทางราชการ 

  ๑๐.๔ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสงวนสิทธิ� ที�แกไ้ขเพิ�มเติมเงื�อนไขหรือขอ้กาํหนดในแบบ

สัญญาใหเ้ป็นไปตามความเห็นของอยัการจงัหวดัหรือสาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 

  ๑๑.  มาตรฐานฝีมือช่าง 

  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลงจา้ง

ก่อสร้างตามประกาศนี�แลว้ผูเ้สนอราคาจะตอ้งตกลงวา่ในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าวผูเ้สนอราคาจะตอ้ง

มีและใชผู้ผ้า่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม หรือผูมี้วฒิุบตัร 

ปวช. ,ปวส.และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาที� ก.พ. รับรองเขา้รับรองเขา้ราชการได ้

 

 

 

 



      -  ๖  - 

ในอตัราไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะตอ้งมีช่างจาํนวนอยา่งนอ้ย ๑ คนในแต่ละสาขาช่าง

ดงัต่อไปนี�  

- ช่างก่อสร้าง 

 

  ๑๒.ในระหวา่งระยะเวลาก่อสร้างผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑที์�กฎหมายและระเบียบ

ไดก้าํหนดใหเ้คร่งครัด 

 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโพธิ� ไทร 

 

 

วนัที�   ๑๙   เดือนกุมภาพนัธ์   พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  

        

   

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


