
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

เรื่อง  สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านถ้ า หมู่ที่ 1 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว    มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง...โครงการก่อสร้างเมรุ...
บ้านถ้ า......หมู่ที่...1.....................รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ขนาดกว้าง  7.50  เมตร  ยาว  7.50  เมตร  สูง  1.00  เมตร  พร้อมป้ายโครงการจ านวน  
1 ป้าย   รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

ราคากลาง    550,000.00  บาท   (....ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน....) 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
  1. เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว  

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ    รัฐวิสาหกิจ    หรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

3. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  ณ  วันประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างก่อสร้างครั้งนี้  

4. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา     มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน 
กับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 247,500.00 บาท  (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 ในกรณีผู้ประกอบการที่ชนะการสอบราคาจ้างครั้งนี้ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว    ขอสงวนสิทธิในการหักภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากราคาที่เสนอก่อน
ท าสัญญา 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว่าวจะเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาท าสัญญาก็ต่อเมื่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจส าหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ  
2555  แล้วเท่านั้น 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่    10   สิงหาคม  2555  
เวลา 10.00  น. เป็นต้นไป   ณ  ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

 ก าหนดยื่นซองสอบราคา   ระหว่างวันที่   31  กรกฏาคม   2555    ถึง  วันที่   16  สิงหาคม  2555        
ต้ังแต่เวลา  08.30 น.  ถึง  16.30 น.  ยื่นซอง   ณ  ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  และวันที่  
17   สิงหาคม  2555    ยื่นซองตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึง 16.30 น.   ณ   ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ เมอืงปาน   
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ก าหนดเปิดซองสอบราคา     ใน วันที่    20   สิงหาคม  2555   ต้ังแต่เวลา   09.30  น.  เป็นต้นไป   
ณ  ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ เมืองปาน      

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา   ได้ที่  ส่วนการคลัง   องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

ระหว่างวันที่     31   กรกฏาคม  2555  ถึงวันที่   16  สิงหาคม  2555   ใน ราคาชุดละ  1,500.00  บาท  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  08-8547-8201 , 0-5482-3132  ในวันและเวลาราชการ  ดูรายละเอียด
ได้ที่ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างระดับอ าเภอเมืองปาน  และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  หรือ   www.thungkaow.go.th  , www.gprocurement.go.th  

 
ประกาศ  ณ  วันที่      31    เดือน    กรกฏาคม   พ.ศ.  2555 

 
 
 
 

         (ลงชื่อ)………ไตรภพ       ขจรจิตร์…….. 
                   (นายไตรภพ       ขจรจิตร์) 

            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.thungkaow.go.th/


เอกสารสอบราคาจ้าง   เลขที่   8   /2555 
โครงการก่อสร้างเมรุ  บ้านถ้ า  หมู่ที่ 1 

ต าบลทุ่งกว๋าว  อ าเภอเมอืงปาน  จังหวัดล าปาง 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว    ลงวันท่ี    31  กรกฏาคม  2555 

------------------------------------ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  "องค์การบริหารส่วนต าบล"  มีความประสงค์ 

จะสอบราคาจ้าง..............ก่อสร้างเมรุ บ้านถ้ า หมู่ที่ 1……..…. รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ขนาดกว้าง  7.50  เมตร  ยาว  7.50  เมตร  สูง  1.00  เมตร   พร้อมป้ายโครงการจ านวน  

1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
ราคากลาง    550,000.00  บาท   (....ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน....) 
 

ณ  บ้านถ้ า  หมู่ที่  1   ต.ทุ่งกว๋าว  อ.เมืองปาน  จ.ล าปาง  โดยมีข้อแนะน า และข้อก าหนด    ดังต่อไปนี้ 
       1.เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

1.1แบบรูปรายการละเอียด 
1.2แบบใบเสนอราคา  และบัญชีรายการก่อสร้าง 
1.3แบบสัญญาจ้าง 
1.4แบบหนังสือค้ าประกัน  (หลักประกันสัญญา) 
1.5สูตรปรับราคา  (งาน.........งานอาคาร.........) 

K =   0.25 + 0.15 It/IO + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo +  0.10 St/So 
1.6บทนิยาม 

(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.7แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
(3)  

2.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียน 

ชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   หรือห้ามติดต่อห้ามเข้า
เสนอราคากับองค์การบริหารส่วนต าบล 

2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันน้ัน 

                                                                                                             
      /2.3 ผู้เสนอราคา.... 
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2.3    ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  ณ วันประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างก่อสร้างครั้งนี้ 

2.4   ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา     มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน 
กับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  247,500.00 บาท  (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)     
และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาฉบับเดียวกัน  

2.5   ในกรณีผู้ประกอบการที่ชนะการสอบราคาจ้างครั้งนี้ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม           
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว    ขอสงวนสิทธิในการหักภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากราคาที่เสนอก่อนท า
สัญญา 

3.หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอกซองใบ

เสนอราคาเป็น  2 ส่วน คือ 
3.1   ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
         (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง  การจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                              (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น   ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

 (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาทีม่ิใช้สัญชาติไทยก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว้ใน (1)   

(4) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและส าเนาใบทะเบียนภาษี 
มูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  

(5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.7 (1) 

3.2  ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (1) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอาการแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ เสนอราคา             
มอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 
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        (2)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
      (3)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ท้ังหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.7  (2) 

 
4.การเสนอราคา 

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไข 
ใด  ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน    ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวน
เงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข    หากมีการขูดลบ  ตก เติม 
แก้ไข  เปลี่ยนแปลง   จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา   พร้อมประทับตรา   (ถ้าม)ี  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                  4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วนในการ
เสนอราคา   ให้เสนอเป็นเงินบาท   และเสนอราคาเพียงราคาเดียว    โดยเสนอราคารวม   หรือราคาต่อหน่วย 
และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายในเสนอราคาให้ถูกต้อง     ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น
ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม   ภาษีอากรอ่ืน   และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  .....90.....วัน    นับแต่วันเปิดซอง
สอบราคา  โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้ 

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ……90…  วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง    หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้เริ่มท างาน 

4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด  ฯลฯ   
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคา 

4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง      ประธาน 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา      โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า    " ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา
จ้างเลขที่.......8..../2555........"  โดยย่ืนต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา    ในวันที่     31  กรกฏาคม  2555    
ถึงวันที่     16  สิงหาคม 2555   ต้ังแต่เวลา  08.30 น. ถึง 16.30  น.  และวันที่  17  สิงหาคม  2555   ยื่น
ซองสอบราคาระหว่างเวลา  08.30 น.  ถึง  16.30 น.   ณ  ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอเมืองปาน  

และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาใน   วันที่  20  สิงหาคม  2555  
ต้ังแต่เวลา  09.30  น. เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลระดับอ าเภอเมืองปาน   
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คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละ

รายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ 1.6 (1)  ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไม่  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่ามีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 (2) คณะกรรมการ
จะตัดราชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก  และองค์การบริหารส่วนต าบล  จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน   เว้นแต่คณะ
กรรมการฯ  จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทาง
ราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3  วัน  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือ
เป็นที่สุด 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ใน  วันที่   20   สิงหาคม   2555  ต้ังแต่เวลา  09.30  น. เป็นต้นไป    ณ  ศูนย์
รวบรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอเมืองปาน   

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคาเว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การขยายระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
อย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับ ค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
มีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 
5.หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

                  5.1ในการสอบราคาครั้งนี้   องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
                  5.2หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ 
ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4  แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือที่
ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 
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         5.3องคก์ารบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา   โดยไม่มีการผ่อนผัน 
ในกรณ ี ดังต่อไปนี ้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน 
การรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล    หรือบุคคลธรรมดา      หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา 
อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น 
สาระส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก  เติม  แก้ไข เปลี่ยนแปลง   โดยผู้เสนอราคามิได้ 
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 
                      5.4ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง    สภาพฐานะ    หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดเกี่ยวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้        องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคา       หรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                       5.5 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ า หรือราคาหนึ่งราคาใด   หรือ
ราคาที่เสนอ ทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
หรืออาจ จะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริการส่วนต าบลเป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอ
ราคาเหมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื้อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการ
เสนอราคา 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาให้  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่
ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์   หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟัง
ได้  องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

5.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
คัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ  4.5  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาราย
อ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ  1.6  องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าว  ออกจากประกาศรายชื่อ  ตามข้อ  4.5  และองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา
รายน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน 
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6.การท าสัญญาจ้าง 
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ    1.3    กับองคก์าร 

บริหาร   ภายใน………7………….วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง   และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้า   ของราคาจ้างที่สอบราคาได้  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะท า
สัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี ้
                   6.1เงินสด 
                   6.2เช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล        โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา หรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 
                   6.3หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  1.4   
                   6.4พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                   6.5หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์
และ ประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย     ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ 
หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันดังระบุใน
ข้อ  1.4 (2) 
  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  
(ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 

7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน   (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยแบ่งออกเป็น……1…..งวด     เป็นจ านวน
เงินในอัตราร้อยละ…100…….ของค่าจ้าง   เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน …....โครงการก่อสร้างก่อสร้างเมรุ 

บ้านถ้ า  หมู่ที่ 1        รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- ขนาดกว้าง  7.50  เมตร  ยาว  7.50  เมตร  สูง  1.00  เมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน  

1 ป้าย   รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
ราคากลาง    550,000.00  บาท   (....ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน....) 
 

ให้แล้วเสร็จภายใน……90…..วัน 

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้
สะอาดเรียบร้อย 
          8.อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ…0.10….ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
                                                                                                                      / 9. การรับประกัน.... 
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 9.การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ   หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน ข้อ  1.3 
แล้วแต่กรณี   จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ..2.. ปี  
นับถัดจากวันท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน……15…วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

 
  10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

10.1    เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้   ได้มาจาก......เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ....ส าหรับพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกรณีเร่งด่วน...... ปีงบประมาณ  2555……………………………………….. 
10.2     เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง

จ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว   ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ     
และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่     และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด   ผู้เสนอราคา  ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฏหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

(1)    แจ้งการสั่งหรือ     น าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะ 
กรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  7  วัน   นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้น
แต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(2)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย         หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ 
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย      เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การพาณิชยนาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต เช่นนั้นก่อนบรรทุกของลง
เรืออ่ืน   หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3)   ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า 
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

10.3    ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อ 
ตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ  6    องค์การบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ 
ชดใช้ความเสียหาย (ถ้าม)ี รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

10.4   องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข    เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนด 
ในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้าม)ี 

 
                                             

                                                     /11. มาตรฐาน....... 
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11. มาตรฐานฝีมือช่าง 
เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง      และได้ 

ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้ เสนอ
ราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผู้มี
วุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ  ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ.  รับรองให้เข้ารับราชการ
ได้  ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ  10  ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย  1  คน  ในแต่ละ
สาขาช่างดังต่อไปนี ้

4.6  …ช่างก่อสร้าง……………………………..……………………………………. 
4.7  …ช่างโยธา…..…………………………………………………………………… 
4.8 ………………………………………………………………………………….. 

 
12. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
   การปรับราคาค่าจ้างก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุ ในข้อ 1.5  จะน ามาใช้ในกรณีที่ค่า 

งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น  โดยวิธีการต่อไปนี้ 
                     สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)  จะต้องคงที่ระดับก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ 
ก าหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวได้ขยายออกไป  โดยจะใช้สูตร
ของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.5         (สูตรค่างาน......งานอาคาร.........) 

     K =   0.25 + 0.15 It/IO + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo +  0.10 St/So 
 

13. การปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ 

ได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
 
 
 

วันที่     31    เดือน    กรกฏาคม    พ.ศ.    2555 
 


