
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 
เร่ือง   สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ้านวน  3  สาย  

ต้าบลถ ้าพรรณรา  อ้าเภอถ ้าพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
...................…............................ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา      มีความประสงค์จะด้าเนินการจะสอบราคาจ้างเหมา  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ้านวน  3  สาย  ดังนี  

(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านวิโรจน์-เขตดุสิต  หมู่ที่  3 
โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร  กว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  255  

เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า  1,020  ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50  เมตร  
ตามสภาพพื นที่และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลก้าหนด  พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

ราคากลางเป็นเงิน   586,000.-   บาท 
(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยรักร่วมมิตร-นายเจริญ ณ วงศ์  หมู่ที่  7   
โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  260  

เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า  1,040  ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50  เมตร  
ตามสภาพพื นที่และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราก้าหนด  พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 

ราคากลางเป็นเงิน   597,000.-   บาท 
(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายวัดมุขธาราม-โพธิ์ประสิทธิ์  หมู่ที่  8   
โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทาง  210  

เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า  1,050  ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50  เมตร  
ตามสภาพพื นที่และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลก้าหนด  พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   
   ราคากลางเป็นเงิน   591,000.-   บาท 
  ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี  
  ๑.  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  ผู้มีอาชีพรับจ้างท้างานสอบราคาดังกล่าว      
  ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
  ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมรับขึ นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคา  ได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั น 
  ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคา  ให้แก่
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา  อ้าเภอถ ้าพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่
เป็นผู้กระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั งนี  
 
 
 
 

5.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน/… 
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  5.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง 

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านวิโรจน์-เขตดสุิต  หมู่ที่  3 
ในวงเงินไม่น้อยกว่า  293,000.-  บาท  

-  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายซอยรักร่วมมิตร-นายเจริญ ณ วงศ์  หมู่ที่  7   
ในวงเงินไม่น้อยกว่า  298,500.-  บาท   

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายวัดมุขธาราม-โพธิ์ประสิทธิ์  หมู่ที่  8   
ในวงเงินไม่น้อยกว่า  295,500.-  บาท  )    

1.  บุคคลหรือนิติบุคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 

2. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ต้องลงทะเบียนในระบบ  (e-
Government  Procurement:e-GP)  อิเล็กทรอนิกส์  ของกรมบัญชีกลาง  ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล
จัดซื อจัดจ้างภาครัฐ 

 
  ก้าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง 

ผู้สนใจงานดังกล่าวข้างต้นไปดูสถานที่ด้วยตนเอง  ในวันที่   5  มิถุนายน  2560  โดยให้มาพร้อม
กัน  ณ  ส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา  ตั งแต่เวลา  10.00  น.-  11.00  น.  ผู้ใดไม่ไปดูสถานที่
ก่อสร้างถือว่าได้ดูสถานที่แล้ว  จะอ้างให้พ้นความรับผิดต่อองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราไม่ได้ 
  ก้าหนดยืนซองสอบราคา 

- ณ  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา  ในวันที่  31  พฤษภาคม  2560  และวันที่  1-
2,  6-13  มิถุนายน   2560  ในวันและเวลาราชการ 

- ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอ้าเภอ  อ้าเภอถ ้าพรรณรา  ในวันที่  5  มิถุนายน   2560  ใน
วันและเวลาราชการ  และในวันที่ 14  มิถุนายน  2560  เวลา   10.00  น.- 11.00  น.   

ก้าหนดเปิดซองสอบราคา 
ณ    ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอ้าเภอ  อ้าเภอถ ้าพรรณรา  ในวันที่  15  มิถุนายน   2560  เวลา  

10.00  น.  เป็นต้นไป 

  ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื อเอกสารสอบราคาได้ที่  ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา  ราคา
ชุดละ  1,000.-  บาท  ระหว่างวันที่  31  พฤษภาคม  2560  -  13  มิถุนายน  2560   หรือสอบถามทาง
โทรศัพท ์  0-7530-6-0258   ในวันและเลาราชการ  หรอื www.gprocurement.go.th  หรือ 
www.Thampannara.go.th 

    ประกาศ ณ  วันที่   31   เดือนพฤษภาคม    พ.ศ.๒๕60 
 
 (ลงชื่อ) 
                                                                           (นายโสภณ       ผสม) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 

 
 
 

http://www.thampannara.go.th/


 

เอกสารสอบราคาจ้าง   เลขที่   1/2560 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนายวิโรจน์-เขตดุสิต  หมู่ที่ 3 

 ต้าบลถ ้าพรรณรา  อ้าเภอถ ้าพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช       
ตามประกาศองคก์ารบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา   ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2560 

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

  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา  ซึ่งต่อไปนี เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนต้าบล”  มีความ
ประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายบ้านนายวิโรจน ์ -  เขตดุสิต   หมู่ที่ 3  ต้าบลถ ้า
พรรณรา  อ้าเภอถ ้าพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี  

โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร  กว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  255  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า  1,020  ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50  เมตร ตาม
สภาพพื นที่และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลก้าหนด พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

ราคากลางเป็นเงิน   586,000.-   บาท  (ห้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

  โดยมีข้อเสนอแนะและข้อก้าหนดดังต่อไปนี  
  1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
   1.1 แบบรูปรายละเอียด 
   1.2 แบบใบยื่นเสนอราคาและบัญชีรายการประกอบการเสนอราคา 
   1.3 แบบสัญญาจ้าง 
   1.4 แบบหนังสือค ้าประกัน(หลักประกันสัญญาจ้าง) 
   1.5 บทนิยาม 
         (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
         (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
   1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
         (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1 

(2)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2 

  2. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
  2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท้างานที่สอบราคาจ้าง   

2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการหรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็น  ผู้ทิ ง
งานตามระเบียบของทางราชการ 

2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาร่ายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา  
หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  1.5   

2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย  เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั น 

2.5  ผู้เสนอราคา  ต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  และมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ
งานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  293,000.-   บาท  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นที่
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราเชื่อถือ 

/2.6  บุคคลหรือนิติบุคคล... 
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  2.6  บุคคลหรือนิติบุคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 
  2.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government  Procurement:e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์  ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ 
  2.8  คู่สัญญาต้องจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั ง  ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
  3. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอ
ราคา  เป็น  2  ส่วน  คือ 
  3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  
       (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
   (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด  ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
   (ข)  บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัดให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ 
บุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองส้าเนาถูกต้อง 
       (2) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล   ให้ยื่นส้าเนาบัตร
ประจ้าตัวประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้นั น  ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  ส้าเนาบัตร
ประจ้าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั งรับรองส้าเนาถูกต้อง 
       (3) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส้าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า    ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้ร่วมค้าฝ่ายใด เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ค้าร่วมฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล    ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 
       (4) ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์(ถ้ามี)  พร้อมรับรองส้าเนา
ถูกต้อง 
       (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอ  ตามแบบในข้อ 1.6(1) 
  3.2 ส่วนที่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  
       (1) หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ้านาจให้
บุคคลอื่นท้าการแทน 
       (2) บัญชีรายการก่อสร้าง(หรือใบแจ้งปริมาณงาน)  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์  
ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่างๆ  รวมทั งก้าไรไว้ด้วย(ใส่ในซองใบเสนอราคา) 
       (3) บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.6 (2) 
  4. การเสนอราคา 
  4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก้าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี    โดยไม่มีเงื่อนไขใด 
ทั งสิ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน    ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ้านวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หามีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา  พร้อมทั งประทับตรา(ถ้ามี)  ก้ากับไว้ทุกแห่ง 
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  4.2 ผู้เสนอราคาต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน  ในการเสนอ
ราคาให้เสนอราคาด้วยเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อ
รายการ  ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั งนี ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั งตัวเลขและตัวอักษร  
ถ้าตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกันให้ถือเอาตัวอักษรเป็นส้าคัญ  โดยคิดราคารวมทั งสิ น  ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษี
อากรอ่ืนๆ  และค่าใช้จ่ายทั งปวงไว้แล้ว   

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก้าหนดยืนราคา  ไม่น้อยกว่า  120  วัน     นับจากวันเปิดซอง
สอบราคา  โดยภายในก้าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ต้นได้เสนอไว้     และจะถอนการเสนอราคา
มิได้ 
  4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จของโครงการก้าหนดงานแล้ว
เสร็จ  ภายใน  30  วัน  นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง 
  4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียดฯลฯ  ให้ถี่
ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั งหมดเสียก่อน  ที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
  4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการ
เปิดซองสอบราคา  โดยที่ระไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคา  ตามเอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  1/2560  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านวิโรจน์-เขตดุสิต  หมู่ที่  3”  โดยยื่นเอกสารโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่
รับซอง 

- ณ  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา  ในวันที่  31  พฤษภาคม  2560  -  1-2,  
6-13  มิถุนายน   2560  ในวันและเวลาราชการ 

- ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอ้าเภอ  อ้าเภอถ ้าพรรณรา  ในวันที่  5  มิถุนายน  2560  
ในวันและเวลาราชการ  และในวันที่ 14  มิถุนายน  2560  เวลา   10.00  น.- 11.00  น.   

เมื่อพ้นก้าหนดยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด     
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย  

ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ  1.5  (1)  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม่  
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองก่อน  หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้
เสนอราคากระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  1.5(2)  และคณะกรรมการฯ  เชื่อ
ว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั นออก
จากการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  และองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้า
พรรณราจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคาราย
นั น  เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ติเริ่มให้มีการกระท้าดังกล่าว 

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจาการเป็นผู้เสนอราคา  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท้าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน  3  วัน  นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะเปิดซองใบเสนอของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ในวันที่  15  มิถุนายน  2560  เวลา 10.00  น. เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
จัดซื อจัดจ้างระดับอ้าเภอ  อ้าเภอถ ้าพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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   การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา  เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจาณาเห็นว่าการขยายระยะเลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  
และในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค้าคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาที่ได้  ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ้านาจยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
  5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
  5.1 ในการสอบราคาครั งนี   องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา   จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
เป็นเกณฑ์ 
  5.2 หากผู้เสนอราคารายใด  มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3  หรือยื่นซองเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่
รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั น  เว้นแต่ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ  ทั งนี เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลถ ้าพรรณราเท่านั น 
  5.3 องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา  สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มี
การผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี  
        (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 
        (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา  อย่างหนึ่ง
อย่างใด  หรือทั งหมดในใบเสนอราคา   
   (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข  ที่ก้าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น
สาระส้าคัญหรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
   (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคา  มิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี)  ก้ากับไว้ 
  5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือท้าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  หรือองค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริง  อ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรามีสิทธิจะไม่รับราคาหรือท้าสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

5.5  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาท่ีเสนอทั งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ
อาจยกเลิกการสอบราคา  โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั งนี เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส้าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั งองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคา
เสมือนเป็นผู้ทิ งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา
กระท้าการโดยไม่สุจริต เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคา
แทน  เป็นต้น   
   ในกรณผีู้เสนอราคาต่้าสุด  เสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด้าเนินงานตามสัญญาได้  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  หรือองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราจะให้ผู้เสนอราคารายนั นชี แจง  แสดง
หลักฐานที่ท้าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด้าเนินงานตามประกาศสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากค้าชี แจงไม่
เป็นที่รับฟังได้  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรามีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั น           

/5.6  ในกรณีที่ปรากฏ... 
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  5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามท่ีประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ  4.5  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ  
วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมราข้อ  
1.5(2) องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรามีอ้านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออก
จาประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5 และองค์การบริหารส่วนต้าบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั นเป็นผู้ทิ งงาน 
  ในกรณีนี หากว่าผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ้านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
  6. การท้าสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะการสอบราคา    จะต้องท้าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน  ข้อ 1.3 กับ องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา  ภายใน 7 วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงิน
เท่ากับร้อยละ  5    ของราคาจ้างที่ยื่นซองเสนอราคาได้  ให้องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรายึดถือไว้ในขณะท้า
สัญญา (องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราจะเรียกท้าสัญญาต่อเม่ือองค์การบริหารส่วนต้าบลมีงบประมาณ
เรียบร้อยแล้ว)  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี  
  (1) เงินสด 
  (2) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้าสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั นไม่เกิน 3 วันท้าการของทางราชการ 
  (3) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค ้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 
  (4) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
       หลักประกันนี จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี ย  ภายใน 15 วนั นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา(ผู้รับ
จ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
  7. คา่จ้างและการจ่ายเงิน 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา จะจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้าง  โดยแบ่งเป็น 1  งวด  ดังนี  
  งวดที่  1  เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ      -      ชองค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ให้แล้วเสร็จภายใน...................วัน 
  งวดที่  2  เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ      -      ชองค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ให้แล้วเสร็จภายใน...................วัน 
  งวดสุดท้าย  เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ  100  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
ทั งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั งท้าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  

  8. อัตราค่าปรับ 
       ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก้าหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 
 
 
 
 

/9.การรับ... 
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  9. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง 
       ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท้าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน 1.3 แล้วแต่
กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า   2 ปี  นับถัดจากวันที่
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน   15   วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง 

  10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
  10.1 องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา  สามารถเบิกจ่ายได้ไม่เกินวงเงิน   586,000.- บาท
(ห้าแสนแปดหม่ืนหกพันบาทถ้วน) และจะท้าสัญญาต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา  มีเงินงบประมาณ
เพียงพอแล้วเท่านั น 
  10.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา   ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและ
ได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 
และของนั นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี  ดังนี  
   (1) แจ้งการสั่งหรือน้าของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อพนักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
   (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก 
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุก
สิ่งของนั นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
  10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท้าสัญญาภายในเวลา
ที่ทางราชการก้าหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา อาจพิจารณาเรียกร้องชดใช้ค่าเสียหายอื่นๆ  
(ถ้ามี)  รวมทั งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  10.4  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก้าหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  10.5  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา  จะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาท่ีเป็นผู้ทิ งงานของทาง
ราชการ  หรือทิ งงานของหน่วยงายการบริหาราชการส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานการบริหารส่วนท้องถิ่น  ทรงไว้ไว้ซึ่ง
สิทธิที่จะงดซื อหรือจ้าง  หรือเลือกซื อหรือจ้าง  โดยไม่จ้าเป็นจ้องซื อหรือจ้างจากผู้เสนอราคาต่้าสุดเสมอไป  รวมทั งจะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ งงาน  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท้า
ไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยมกันในการเสนอราคา   
 
 
 
 
 

11.มาตรฐาน/... 
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  11. มาตรฐานฝีมือช่าง 
  เมือ่องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้างก่อสร้างตามประกาศนี แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและ
ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานผีมือช่างจาก   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน    หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.   
หรือเทียบเท่าจากสถาบันจากการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่้ากว่าร้อยละ 5 ของแต่ละสาขา
ช่าง แต่จะต้องมีช่างจ้านวนอย่างน้อย  1   คน   ในแต่ละสาขาช่าง  ดังต่อไปนี  
   11.1  สาขาช่างก่อสร้าง 
   11.2  สาขาช่างโยธา 

  12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กฎหมายและระเบียบ ได้ก้าหนดไว้
โดยเคร่งครัด 
 

     องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 
 
 

                      (นางกาญจนา     สโมสร) 
      ผู้อ้านวยการกองคลัง 

วันที่   31   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.2560  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาจ้าง   เลขที่   2/2560 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายซอยรักร่วมมิตร-นายเจริญ  ณ  วงศ์  หมู่ที่  7 

 ต้าบลถ ้าพรรณรา  อ้าเภอถ ้าพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช       
ตามประกาศองคก์ารบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา   ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2560 

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

  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา  ซึ่งต่อไปนี เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนต้าบล”  มีความ
ประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายซอยรักร่วมมิตร-นายเจริญ  ณ  วงศ์  หมู่ที่  7  
ต้าบลถ ้าพรรณรา  อ้าเภอถ ้าพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี  

โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  260  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า  1,040  ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50  เมตร  
ตามสภาพพื นที่และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราก้าหนด  พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 

ราคากลางเป็นเงิน   597,000.-   บาท  (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
  โดยมีข้อเสนอแนะและข้อก้าหนดดังต่อไปนี  
  1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
   1.1 แบบรูปรายละเอียด 
   1.2 แบบใบยื่นเสนอราคาและบัญชีรายการประกอบการเสนอราคา 
   1.3 แบบสัญญาจ้าง 
   1.4 แบบหนังสือค ้าประกัน(หลักประกันสัญญาจ้าง) 
   1.5 บทนิยาม 
         (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
         (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
   1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
         (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1 

(2)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2 
  2. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
  2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท้างานที่สอบราคาจ้าง   

2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการหรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็น  ผู้ทิ ง
งานตามระเบียบของทางราชการ 

2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาร่ายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา  
หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  1.5   

2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย  เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั น 

2.5  ผู้เสนอราคา  ต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  และมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ
งานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  298,500.-   บาท  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นที่
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราเชื่อถือ 
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  2.6  บุคคลหรือนิติบุคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 
  2.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government  Procurement:e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์  ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ 
  2.8  คู่สัญญาต้องจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั ง  ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
  3. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอ
ราคา  เป็น  2  ส่วน  คือ 
  3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  
       (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
   (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด  ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
   (ข)  บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัดให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ 
บุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองส้าเนาถูกต้อง 
       (2) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล   ให้ยื่นส้าเนาบัตร
ประจ้าตัวประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้นั น  ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  ส้าเนาบัตร
ประจ้าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั งรับรองส้าเนาถูกต้อง 
       (3) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส้าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า    ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้ร่วมค้าฝ่ายใด เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ค้าร่วมฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล    ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 
       (4) ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์(ถ้ามี)  พร้อมรับรองส้าเนา
ถูกต้อง 
       (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอ  ตามแบบในข้อ 1.6(1) 
  3.2 ส่วนที่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  
       (1) หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ้านาจให้
บุคคลอื่นท้าการแทน 
       (2) บัญชีรายการก่อสร้าง(หรือใบแจ้งปริมาณงาน)  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์  
ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่างๆ  รวมทั งก้าไรไว้ด้วย(ใส่ในซองใบเสนอราคา) 
       (3) บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.6 (2) 
  4. การเสนอราคา 
  4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก้าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี    โดยไม่มีเงื่อนไขใด 
ทั งสิ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน    ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ้านวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หามีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา  พร้อมทั งประทับตรา(ถ้ามี)  ก้ากับไว้ทุกแห่ง 
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  4.2 ผู้เสนอราคาต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน  ในการเสนอ
ราคาให้เสนอราคาด้วยเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อ
รายการ  ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั งนี ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั งตัวเลขและตัวอักษร  
ถ้าตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกันให้ถือเอาตัวอักษรเป็นส้าคัญ  โดยคิดราคารวมทั งสิ น  ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษี
อากรอ่ืนๆ  และค่าใช้จ่ายทั งปวงไว้แล้ว   

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก้าหนดยืนราคา  ไม่น้อยกว่า  120  วัน     นับจากวันเปิดซอง
สอบราคา  โดยภายในก้าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ต้นได้เสนอไว้     และจะถอนการเสนอราคา
มิได้ 
  4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จของโครงการก้าหนดงานแล้ว
เสร็จ  ภายใน  30  วัน  นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง 
  4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียดฯลฯ  ให้ถี่
ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั งหมดเสียก่อน  ที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการ
เปิดซองสอบราคา  โดยที่ระไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคา  ตามเอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  2/2560  โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม  สายซอยรักร่วมมิตร-นายเจริญ  ณ  วงศ์  หมู่ที่  7”  โดยยื่นเอกสารโดยตรงต่อเจ้าหน้ารับ
ซอง   

- ณ  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา  ในวันที่  31  พฤษภาคม  2560  -  1-2,  
6-13  มิถุนายน   2560  ในวันและเวลาราชการ 

- ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอ้าเภอ  อ้าเภอถ ้าพรรณรา  ในวันที่  5  มิถุนายน  2560  
ในวันและเวลาราชการ  และในวันที่ 14  มิถุนายน  2560  เวลา   10.00  น.- 11.00  น.   

เมื่อพ้นก้าหนดยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด     
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย  

ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ  1.5  (1)  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม่  
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองก่อน  หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้
เสนอราคากระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  1.5(2)  และคณะกรรมการฯ  เชื่อ
ว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั นออก
จากการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  และองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้า
พรรณราจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคาราย
นั น  เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ติเริ่มให้มีการกระท้าดังกล่าว 

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจาการเป็นผู้เสนอราคา  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท้าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน  3  วัน  นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะเปิดซองใบเสนอของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ในวันที่  15  มิถุนายน  2560  เวลา 10.00  น. เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
จัดซื อจัดจ้างระดับอ้าเภอ  อ้าเภอถ ้าพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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   การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา  เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจาณาเห็นว่าการขยายระยะเลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  
และในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค้าคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาที่ได้  ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ้านาจยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
  5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
  5.1 ในการสอบราคาครั งนี   องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา   จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
เป็นเกณฑ์ 
  5.2 หากผู้เสนอราคารายใด  มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3  หรือยื่นซองเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่
รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั น  เว้นแต่ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ  ทั งนี เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลถ ้าพรรณราเท่านั น 
  5.3 องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา  สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มี
การผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี  
        (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 
        (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา  อย่างหนึ่ง
อย่างใด  หรือทั งหมดในใบเสนอราคา   
   (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข  ที่ก้าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น
สาระส้าคัญหรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
   (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคา  มิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี)  ก้ากับไว้ 
  5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือท้าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  หรือองค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริง  อ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรามีสิทธิจะไม่รับราคาหรือท้าสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

5.5  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาท่ีเสนอทั งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ
อาจยกเลิกการสอบราคา  โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั งนี เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส้าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั งองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคา
เสมือนเป็นผู้ทิ งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา
กระท้าการโดยไม่สุจริต เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคา
แทน  เป็นต้น   
   ในกรณผีู้เสนอราคาต่้าสุด  เสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด้าเนินงานตามสัญญาได้  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  หรือองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราจะให้ผู้เสนอราคารายนั นชี แจง  แสดง
หลักฐานที่ท้าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด้าเนินงานตามประกาศสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากค้าชี แจงไม่
เป็นที่รับฟังได้  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรามีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั น 

/ในการปรากฏ... 



 -5- 
  5.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามท่ีประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ  4.5  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ  
วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมราข้อ  
1.5(2)  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรามีอ้านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว
ออกจาประกาศรายชื่อ  ตามข้อ  4.5  และองค์การบริหารส่วนต้าบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั นเป็นผู้ทิ ง
งาน 
  ในกรณีนี หากว่าผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ้านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
  6. การท้าสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะการสอบราคา    จะต้องท้าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน  ข้อ 1.3 กับ องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา  ภายใน 7 วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงิน
เท่ากับร้อยละ  5    ของราคาจ้างที่ยื่นซองเสนอราคาได้  ให้องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรายึดถือไว้ในขณะท้า
สัญญา (องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราจะเรียกท้าสัญญาต่อเม่ือองค์การบริหารส่วนต้าบลมีงบประมาณ
เรียบร้อยแล้ว)  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี  
  (1) เงินสด 
  (2) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้าสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั นไม่เกิน 3 วันท้าการของทางราชการ 
  (3) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค ้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 
  (4) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
       หลักประกันนี จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี ย  ภายใน 15 วนั นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา(ผู้รับ
จ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
  7. คา่จ้างและการจ่ายเงิน 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา จะจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้าง  โดยแบ่งเป็น 1  งวด  ดังนี  
  งวดที่  1  เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ      -      ชองค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ให้แล้วเสร็จภายใน...................วัน 
  งวดที่  2  เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ      -      ชองค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ให้แล้วเสร็จภายใน...................วัน 
  งวดสุดท้าย  เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ  100  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
ทั งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั งท้าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  

  8. อัตราค่าปรับ 
       ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก้าหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
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  9. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง 
       ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท้าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน 1.3 แล้วแต่
กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า   2 ปี  นับถัดจากวันที่
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน   15   วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง 

  10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
  10.1 องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา  สามารถเบิกจ่ายได้ไม่เกินวงเงิน   597,000.- บาท
(ห้าแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) และจะท้าสัญญาต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา  มีเงินงบประมาณ
เพียงพอแล้วเท่านั น 
  10.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา   ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและ
ได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 
และของนั นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี  ดังนี  
   (1) แจ้งการสั่งหรือน้าของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อพนักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
   (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก 
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุก
สิ่งของนั นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
  10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท้าสัญญาภายในเวลา
ที่ทางราชการก้าหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา อาจพิจารณาเรียกร้องชดใช้ค่าเสียหายอื่นๆ  
(ถ้ามี)  รวมทั งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  10.4  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก้าหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  10.5  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา  จะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาท่ีเป็นผู้ทิ งงานของทาง
ราชการ  หรือทิ งงานของหน่วยงายการบริหาราชการส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานการบริหารส่วนท้องถิ่น  ทรงไว้ไว้ซึ่ง
สิทธิที่จะงดซื อหรือจ้าง  หรือเลือกซื อหรือจ้าง  โดยไม่จ้าเป็นจ้องซื อหรือจ้างจากผู้เสนอราคาต่้าสุดเสมอไป  รวมทั งจะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ งงาน  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท้า
ไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยมกันในการเสนอราคา   
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  11. มาตรฐานฝีมือช่าง 
  เมื่อองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้างก่อสร้างตามประกาศนี แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและ
ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานผีมือช่างจาก   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน    หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.   
หรือเทียบเท่าจากสถาบันจากการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่้ากว่าร้อยละ 5 ของแต่ละสาขา
ช่าง แต่จะต้องมีช่างจ้านวนอย่างน้อย 1 คน   ในแต่ละสาชาช่าง  ดังต่อไปนี  
   11.1  สาขาช่างก่อสร้าง 
   11.2  สาขาช่างโยธา 

  12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กฎหมายและระเบียบ ได้ก้าหนดไว้
โดยเคร่งครัด 
 

     องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 
 
 

                      (นางกาญจนา     สโมสร) 
      ผู้อ้านวยการกองคลัง 

วันที่   31   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.2560  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาจ้าง   เลขที่   3/2560 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายวัดมุขธาราม-โพธิ์ประสิทธิ์  หมู่ที่  8 

 ต้าบลถ ้าพรรณรา  อ้าเภอถ ้าพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช       
ตามประกาศองคก์ารบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา   ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2560 

----------------------------------------- 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา  ซึ่งต่อไปนี เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต้าบล” มีความ
ประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายวัดมุขธาราม-โพธิป์ระสิทธิ์   หมู่ที่ 8    ต้าบลถ ้า
พรรณรา  อ้าเภอถ ้าพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี  

โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทาง  210  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า  1,050  ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50  เมตร  
ตามสภาพพื นที่และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราก้าหนด พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 

ราคากลางเป็นเงิน   591,000.-   บาท  (ห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

  โดยมีข้อเสนอแนะและข้อก้าหนดดังต่อไปนี  
  1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
   1.1 แบบรูปรายละเอียด 
   1.2 แบบใบยื่นเสนอราคาและบัญชีรายการประกอบการเสนอราคา 
   1.3 แบบสัญญาจ้าง 
   1.4 แบบหนังสือค ้าประกัน(หลักประกันสัญญาจ้าง) 
   1.5 บทนิยาม 
         (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
         (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
   1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
         (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1 

(2)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2 

  2. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
  2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท้างานที่สอบราคาจ้าง   

2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการหรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็น  ผู้ทิ ง
งานตามระเบียบของทางราชการ 

2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาร่ายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา  
หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  1.5   

2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย  เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั น 

2.5  ผู้เสนอราคา  ต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  และมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ
งานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  295,500.-   บาท  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นที่
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราเชื่อถือ 
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  2.6  บุคคลหรือนิติบุคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 
  2.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government  Procurement:e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์  ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ 
  2.8  คู่สัญญาต้องจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั ง  ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
  3. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอ
ราคา  เป็น  2  ส่วน  คือ 
  3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  
       (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
   (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด  ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
   (ข)  บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัดให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ 
บุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองส้าเนาถูกต้อง 
       (2) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล   ให้ยื่นส้าเนาบัตร
ประจ้าตัวประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้นั น  ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  ส้าเนาบัตร
ประจ้าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั งรับรองส้าเนาถูกต้อง 
       (3) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส้าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า    ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้ร่วมค้าฝ่ายใด เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ค้าร่วมฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล    ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 
       (4) ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์(ถ้ามี)  พร้อมรับรองส้าเนา
ถูกต้อง 
       (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอ  ตามแบบในข้อ 1.6(1) 
  3.2 ส่วนที่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  
       (1) หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ้านาจให้
บุคคลอื่นท้าการแทน 
       (2) บัญชีรายการก่อสร้าง(หรือใบแจ้งปริมาณงาน)  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์  
ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่างๆ  รวมทั งก้าไรไว้ด้วย(ใส่ในซองใบเสนอราคา) 
       (3) บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.6 (2) 
  4. การเสนอราคา 
  4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก้าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี    โดยไม่มีเงื่อนไขใด 
ทั งสิ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน    ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ้านวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หามีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา  พร้อมทั งประทับตรา(ถ้ามี)  ก้ากับไว้ทุกแห่ง 
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  4.2 ผู้เสนอราคาต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน  ในการเสนอ
ราคาให้เสนอราคาด้วยเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อ
รายการ  ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั งนี ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั งตัวเลขและตัวอักษร  
ถ้าตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกันให้ถือเอาตัวอักษรเป็นส้าคัญ  โดยคิดราคารวมทั งสิ น  ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษี
อากรอ่ืนๆ  และค่าใช้จ่ายทั งปวงไว้แล้ว   

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก้าหนดยืนราคา  ไม่น้อยกว่า  120  วัน     นับจากวันเปิดซอง
สอบราคา  โดยภายในก้าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ต้นได้เสนอไว้     และจะถอนการเสนอราคา
มิได้ 
  4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จของโครงการก้าหนดงานแล้ว
เสร็จ  ภายใน  30  วัน  นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง 
  4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียดฯลฯ  ให้ถี่
ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั งหมดเสียก่อน  ที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
  4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการ
เปิดซองสอบราคา  โดยที่ระไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคา  ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่  3/2560  โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดมุขธาราม-โพธิป์ระสิทธิ์ หมู่ที่ 8”   โดยยื่นเอกสารโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่รับ
ซอง 

- ณ  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา  ในวันที่  31  พฤษภาคม  2560  -  1-2,  
6-13  มิถุนายน   2560  ในวันและเวลาราชการ 

- ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอ้าเภอ  อ้าเภอถ ้าพรรณรา  ในวันที่  5  มิถุนายน  2560  
ในวันและเวลาราชการ  และในวันที่ 14  มิถุนายน  2560  เวลา   10.00  น.- 11.00  น.   

เมื่อพ้นก้าหนดยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด     
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย  

ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ  1.5  (1)  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม่  
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองก่อน  หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้
เสนอราคากระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  1.5(2)  และคณะกรรมการฯ  เชื่อ
ว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั นออก
จากการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  และองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้า
พรรณราจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคาราย
นั น  เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ติเริ่มให้มีการกระท้าดังกล่าว 

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจาการเป็นผู้เสนอราคา  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน  3  วัน  นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะเปิดซองใบเสนอของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ใน
วันที่  15  มิถุนายน  2560  เวลา 10.00  น. เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื อจัดจ้างระดับอ้าเภอ
อ้าเภอถ ้าพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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   การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา  เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจาณาเห็นว่าการขยายระยะเลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  
และในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค้าคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาที่ได้  ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ้านาจยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
  5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
  5.1 ในการสอบราคาครั งนี   องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา   จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
เป็นเกณฑ์ 
  5.2 หากผู้เสนอราคารายใด  มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3  หรือยื่นซองเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่
รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั น  เว้นแต่ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ  ทั งนี เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลถ ้าพรรณราเท่านั น 
  5.3 องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา  สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มี
การผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี  
        (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 
        (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา  อย่างหนึ่ง
อย่างใด  หรือทั งหมดในใบเสนอราคา   
   (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข  ที่ก้าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น
สาระส้าคัญหรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
   (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคา  มิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี)  ก้ากับไว้ 
  5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือท้าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  หรือองค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริง  อ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรามีสิทธิจะไม่รับราคาหรือท้าสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

5.5  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาท่ีเสนอทั งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ
อาจยกเลิกการสอบราคา  โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั งนี เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส้าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั งองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคา
เสมือนเป็นผู้ทิ งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา
กระท้าการโดยไม่สุจริต เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคา
แทน  เป็นต้น   
   ในกรณีผู้เสนอราคาต่้าสุด  เสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด้าเนินงานตามสัญญาได้  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  หรือองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราจะให้ผู้เสนอราคารายนั นชี แจง  แสดง
หลักฐานที่ท้าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด้าเนินงานตามประกาศสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากค้าชี แจงไม่
เป็นที่รับฟังได้  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรามีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั น 
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  5.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามท่ีประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ  4.5  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ  
วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมราข้อ  
1.5(2)  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรามีอ้านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว
ออกจาประกาศรายชื่อ  ตามข้อ  4.5  และองค์การบริหารส่วนต้าบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั นเป็นผู้ทิ ง
งาน 
  ในกรณีนี หากว่าผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ้านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
  6. การท้าสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะการสอบราคา    จะต้องท้าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน  ข้อ 1.3 กับ องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา  ภายใน 7 วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงิน
เท่ากับร้อยละ  5    ของราคาจ้างที่ยื่นซองเสนอราคาได้  ให้องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรายึดถือไว้ในขณะท้า
สัญญา (องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราจะเรียกท้าสัญญาต่อเม่ือองค์การบริหารส่วนต้าบลมีงบประมาณ
เรียบร้อยแล้ว)  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี  
  (1) เงินสด 
  (2) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้าสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั นไม่เกิน 3 วันท้าการของทางราชการ 
  (3) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค ้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 
  (4) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
       หลักประกันนี จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี ย  ภายใน 15 วนั นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา(ผู้รับ
จ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
  7. คา่จ้างและการจ่ายเงิน 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา จะจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้าง  โดยแบ่งเป็น 1  งวด  ดังนี  
  งวดที่  1  เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ      -      ชองค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ให้แล้วเสร็จภายใน...................วัน 
  งวดที่  2  เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ      -      ชองค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ให้แล้วเสร็จภายใน...................วัน 
  งวดสุดท้าย  เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ  100  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
ทั งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั งท้าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  

  8. อัตราค่าปรับ 
       ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก้าหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน   
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  9. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง 
       ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท้าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน 1.3 แล้วแต่
กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า   2 ปี  นับถัดจากวันที่
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน   15   วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง 

  10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
  10.1 องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา สามารถเบิกจ่ายได้ไม่เกินวงเงิน  591,000.-  บาท  
(ห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และจะท้าสัญญาต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา  มีเงินงบประมาณ
เพียงพอแล้วเท่านั น 
  10.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา   ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและ
ได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 
และของนั นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี  ดังนี  
   (1) แจ้งการสั่งหรือน้าของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อพนักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
   (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก 
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุก
สิ่งของนั นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
  10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท้าสัญญาภายในเวลา
ที่ทางราชการก้าหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา อาจพิจารณาเรียกร้องชดใช้ค่าเสียหายอื่นๆ  
(ถ้ามี)  รวมทั งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  10.4  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก้าหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  10.5  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา  จะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาท่ีเป็นผู้ทิ งงานของทาง
ราชการ  หรือทิ งงานของหน่วยงายการบริหาราชการส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานการบริหารส่วนท้องถิ่น  ทรงไว้ไว้ซึ่ง
สิทธิที่จะงดซื อหรือจ้าง  หรือเลือกซื อหรือจ้าง  โดยไม่จ้าเป็นจ้องซื อหรือจ้างจากผู้เสนอราคาต่้าสุดเสมอไป  รวมทั งจะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ งงาน  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท้า
ไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยมกันในการเสนอราคา   
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  11. มาตรฐานฝีมือช่าง 
  เมื่อองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้างก่อสร้างตามประกาศนี แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและ
ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานผีมือช่างจาก   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน    หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.   
หรือเทียบเท่าจากสถาบันจากการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่้ากว่าร้อยละ 5 ของแต่ละสาขา
ช่าง แต่จะต้องมีช่างจ้านวนอย่างน้อย 1 คน  ในแต่ละสาชาช่าง  ดังต่อไปนี  
   11.1  สาขาช่างก่อสร้าง 
   11.2  สาขาช่างโยธา 

  12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กฎหมายและระเบียบ ได้ก้าหนดไว้
โดยเคร่งครัด 
 

     องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 
 
 

                      (นางกาญจนา     สโมสร) 
      ผู้อ้านวยการกองคลัง 

วันที่   31   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.2560  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


