
                       
 

 
    

 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 
เรื่อง    สอบราคาโครงการติดตั้งรั้วสแตนเลสที่ท าการ อบต.ท่าช้าง 

………………………………………… 
   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง   มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการติดตั้งรั้วสแตนเลส                
ที่ท าการ อบต.ท่าช้าง ขนาดกว้าง 2.75 เมตร  สูง 0.95 เมตร (จ านวน 26 ช่อง ตามรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง) พร้อมติดตั้ง ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างก าหนด  ราคากลาง                   
297,000.-บาท (สองแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

๑. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
๑.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว  ซึ่งมีผลงานโครงการประเภทเดียวกัน  ใน

วงเงินไม่น้อยกว่า  118,800.-บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
๑.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยงานบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
๑.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
๑.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชนร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าช้าง  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ใน
การสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
            ๑.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
            ๑.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
            ๑.๗ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

    ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ในวันที่ 23 มีนาคม ๒๕๕8 โดย
พร้อมกัน ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.  
ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง  หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่ ก าหนด ถือว่าผู้เสนอ
ราคาได้เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้ว จะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น 

  ก าหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่  17 – 31  มีนาคม  ๒๕๕8  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง  
๑๖.๓๐ น. ณ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับในกรณียื่นซองทาง 
ไปรษณีย์ให้ถือวันและเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างลงรับจากไปรษณีย์เป็นวันเวลารับซองและส าหรับใน วันที่   
1  เมษายน  ๒๕๕8  ระหว่าง เวลา 09.3๐  น.  ถึง 11.0๐ น. ยื่นซองสอบราคา  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัด
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  ที่ว่าการอ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

          ก าหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  2  เมษายน  ๒๕๕8  ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุร ี เวลา ๐๙.๓๐ น.   เป็นต้นไป 

/ผู้สนใจติดต่อ…… 
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  ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคาในราคา ชุดละ 5๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่  งานพัสดุ  
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่  17 – 31  มีนาคม ๒๕๕8
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๔๙-๑๔๕๕ ในในวันและเวลา
ราชการทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง www.tha-chang.go.th, www.gprocurement.go.th 

                               ประกาศ ณ วันที่  17  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 
 
 

(ลงชื่อ)………………………………………. 
( นายปรีชา  มากเกิด ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 
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เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  7/๒๕๕๘ 

สอบราคาโครงการติดตั้งรั้วสแตนเลสที่ท าการ อบต.ท่าช้าง    
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง ลงวันที่ 16 มีนาคม  ๒๕๕8 

----------------------------------------- 
   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล” มีความประสงค์
จะสอบราคาติดตั้งรั้วสแตนเลสที่ท าการ อบต.ท่าช้าง ขนาดกว้าง 2.75 เมตร  สูง 0.95 เมตร (จ านวน 26 ช่อง ตาม
รายงานการประชุมของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง) พร้อมติดตั้ง ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบล               
ท่าช้างก าหนด ราคากลาง  297,000.-บาท (สองแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี้ 
โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
                   ๑.๑   แบบรูปรายการละเอียด 
                   ๑.๒   แบบใบเสนอราคา 
                   ๑.๓   แบบสัญญาจ้าง 
                   ๑.๔   แบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันสัญญา) 
                   ๑.๕  บทนิยาม 
                         -ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                         -การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                   ๑.๖  แบบบัญชีเอกสาร 
                         -บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                         -บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒ 

        ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
          ๒.๑   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว  ซึ่งมีผลงานโครงการประเภทเดียวกัน          

ในวงเงินไม่น้อยกว่า 118,800.-บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
      ๒.๒   ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยงานบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
      ๒.๓  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
      ๒.๔  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชนร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าช้าง ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ใน
การสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
                     ๒.๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                     ๒.๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                     ๒.๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 
 
 

/๓. หลักฐาน....... 
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           ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
              ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นซองในเสนอราคา  โดยแยกไว้นอกซองในเสนอ 

ราคาเป็น  ๒  ส่วน  คือ  ดังนี้ 
  ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

       (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                               (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                               (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
                        (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้
เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                        (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้า
ร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติ
ไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                       (๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                       (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ียื่นได้พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
                    ๓.๒   ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                            (๑)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอในใบเสนอราคาแทน 
                            (๒)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                            (๓)  บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
                            (๔) ใบเสร็จรับเงินค่าซื้อแบบ 
                            (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 

            ๔.   การเสนอราคา 
  ๔.๑   ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ

ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงินที่เสนอจะต้อง
ระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข  เปลี่ยนแปลง จะต้อง
ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา  พร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

 ๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน                       
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมหรือ ราคาต่อหน่วย  และ
หรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็น -ส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า  60   วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดย
ภายในก าหนดยื่นราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

/๔.๓  ผู้เสนอ…… 
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                  ๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  45  วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้เริ่มท างาน 
                  ๔.๔   ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้              
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา                                       
                  ๔.๕   ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 7/๒๕๕8 ” ในกรณียื่นซอง
สอบราคาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษตอบรับ ถึงส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม ๒๕๕8 
ก่อนเวลา  ๑๖.๓๐  น. และสามารถยื่นซองสอบราคาต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 17 - 31 มีนาคม  
๒๕๕8  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐  น. ณ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง   และส าหรับ วันที่  
1  เมษายน  ๒๕๕8  ระหว่างเวลา 09.3๐ น. ถึง ๑1.0๐ น. ยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  ที่ว่าการอ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี   

                       เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจะต้องด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

                       หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า                
มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคา เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา  จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับ
คัดเลือก และ องค์การบริหารส่วนต าบล จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคา จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ
และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

                       ผู้ เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา   เพราะเหตุเป็นผู้ เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน  ๓ วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
                      คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  ที่ว่า
การอ าเภอบ้านลาด  ในวันที่  2  เมษายน  ๒๕๕8  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป   
                      การยื่นอุธรณ์ตามวรรคห้า  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซอง ใบเสนอราคา เว้น
แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและใน
กรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่
ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได ้
                  ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

๕.๑  ในการสอบราคาครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
                   ๕.๒   หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒   หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๓  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  ๔ แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
 

/จะไม่รับ….. 
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จะไม่รับพิจารณาราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเท่านั้น 
                    ๕.๓   องค์การบริหารส่วนต าบล  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณี  ดังต่อไปนี้ 
                           (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสาร หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบ
ราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

      (๒)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบ 
เสนอราคา 
                            (๓)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ
หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

                  (๔)   ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
           ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
ได้  องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง            

๕.๕  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา   ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  
และถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องข้อเสนอใด ๆ  มิได้ รวมทั้ง
องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้
เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

       ในกรณีที่ผู้ เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้
เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น     

    ๕.๖  ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
คัดเลือกตามที่ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์รวมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วัน
ประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ และ
องค์การบริหารส่วนต าบล  จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ด าเนินการ
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ราชการอย่างยิ่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าว 
                ๖. การท าสัญญาจ้าง       

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับองค์การบริหารส่วน 
ต าบล  ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  หากบิดพลิ้วไม่ไปท าสัญญาภายใน 
ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ หรืออาจพิจารณาไม่ให้เข้าเสนอ 
 

/ราคากับองค์การ….. 
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ราคากับองค์การบริหารส่วนต าท่าช้างอีกต่อไปก็ได้   และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕  
ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้  ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะที่ท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

      ๖.๑   เงินสด 
      ๖.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา 

ก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓  วันท าการของทางราชการ 
      ๖.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ 

                    ๖.๔  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่อุตสาหกรรมของประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน  หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกั นตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานบริหารราชการ  ส่วนท้องถิ่นต่าง 
ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  ๑.๔ 
                      หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕  วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  จะจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้เสนอราคาได้  จ านวน ๑ งวด ดังนี้ 

    งวดสุดท้าย  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  ๑๐๐% ของเงินค่าจ้าง จะจ่ายเงินเมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ        
ติดตั้งรั้วสแตนเลสที่ท าการ อบต.ท่าช้าง ขนาดกว้าง 2.75 เมตร  สูง 0.95 เมตร (จ านวน 26 ช่อง ตามรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง) พร้อมติดตั้ง ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างก าหนด  
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานงวดนี้ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว และต้องท าความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้
เรียบร้อย 
               ๘. อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง  จะก าหนดในอัตราร้อยละ  ๐.๑๐  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
                   ๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ   หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ  ๑.๓   
แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี  นับถัดจาก
วันที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดั งเดิมภายใน    
๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

              ๑๐.ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
   ๑๐.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าช้างประจ าปีงบประมาณ 2558 
          การลงนามในสัญญาจ้างจะกระท าได้ต่อเม่ือองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  ได้รับ เงิน

อุดหนุนจากกรมส่งเสริมฯแล้วเท่านั้น 

                 ๑๐.๒   เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง ตาม
สอบราคาจ้างแล้วถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิ ชยนาวี ภายใน             
๗  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ดังนี้ 

/(1) แจ้งการสั่ง....... 
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(๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การพาณิชยนาวีภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

       (๒)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย    หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่าง    
 ประเทศมายังประเทศไทย   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย   ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน   หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                      (๓)   ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม    (๑)   หรือ    (๒)     ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
           ๑๐.๓   ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ   ๖    องค์การบริหารส่วนต าบล จะเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซอง
ทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาเรียกร้องให้เป็นผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการ       
                   ๑๐.๔  องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 

                  ๑๑.มาตรฐานฝีมือช่าง 
                       เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง
ตามประกาศนี้แล้ว    ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว   ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน   หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส. และ ปวท.   
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.   รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๑๐  ของแต่ละสาขา
ช่าง  แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย  ๑  คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

    ๑๑.๑ ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา 
    ๑๑.๒…………………-…………….. 

                  ๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                        ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

               ผู้เสนอราคาจะต้องจัดท าป้ายและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างตามที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าช้างก าหนด  โดยติดตั้งในที่แลเห็นเด่นชัด ณ บริเวณก่อสร้างอย่างน้อยจ านวน ๒ ป้าย  กรณีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้าง  ๑ ป้าย  และกรณีด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  ๑ ป้าย  

 
                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 
  
 
 
                                                       วันที่  17  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 
 
 
                                               


