
 
 

   

ประกาศ องค์การบริหารสวนต าบลสระสีไมุม 

รืไอง สอบราคาจຌางครงการปรับปรุงตอติมอาคารสงสริมกิจกรรมชมรมผูຌสูงอายุต าบลสระสีไมุม 

ต าบลสระสีไมุม  อ าภอก าพงสน  จังหวัดนครปฐม 
***************************************************** 

              องค์การบริหารสวนต าบลสระสีไมุม  มีความประสงค์จะสอบราคา   ครงการปรับปรุงตอติมอาคาร
สงสริมกิจกรรมชมรมผูຌสูงอายุต าบลสระสีไมุม พรຌอมป้ายประชาสัมพันธ์ครงการ   
ราคากลาง   7้7ุเเเ  บาท  วงงินงบประมาณ    7้7ุเเเ  บาท          

ผูຌมีสิทธิสนอราคาจะตຌองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนีๅ 
                ํ. ป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ผูຌมีอาชีพรับจຌางงานทีไสอบราคาจຌาง ซึไงมีผลงานกอสรຌาง
ประภทดียวกัน ฿นวงงินเมนຌอยกวา ใ้่,5์์ บาท 
                  ๎. เมป็นผูຌทีไถูกระบุชืไอเวຌ฿นบัญชีรายชืไอผูຌทิๅงงานของทางราชการละเดຌจຌงวียนชืไอลຌว 
                 ๏. เมป็นผูຌเดຌรับอกสิทธิ์หรือความคุຌมกัน ซึไงอาจปฏิสธเมยอมขึๅนศาลเทย วຌนตรัฐบาลของผูຌ
สนอราคาเดຌมีค าสัไง฿หຌสละสิทธิ์ความคุຌมกันชนวานัๅน 
                 ๐. เมป็นผูຌมีผลประยชน์รวมกันกับผูຌสนอราคารายอืไนทีไขຌาสนอราคา฿หຌกองค์การบริหารสวน
ต าบลสระสีไมุม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือเมป็นผูຌกระท าการอันป็นการขัดขวางการขงขันราคาอยางป็น
ธรรม฿นการสอบราคาจຌางครัๅงนีๅ 
           ก าหนดดูสถานทีไกอสรຌาง฿นวันทีไ   แใ มิถุนายน  ๎๑๑้  ระหวางวลา ํเ.ใ์ น. ถึงวลา         
ํแ.เ์ น.   ณ  ทีไท าการองค์การบริหารสวนต าบลสระสีไมุม   ละก าหนดรับฟังค าชีๅจงรายละอียดพิไมติม฿น
วันทีไ  แใ มิถุนายน  ๎๑๑้  วลา ํํ.๏์ น. ป็นตຌนเป  ณ ทีไท าการองค์การบริหารสวนต าบลสระสีไมุม 
           ก าหนดยืไนซองสอบราคา  ฿นวันทีไ ้  มิถุนายน  ๎๑๑้ ถึงวันทีไ  โโ มิถุนายน โ55้  ตัๅงตวลา 
์๔.๏์ น.  ถึงวลา  ํ6.๏์ น. ณ ทีไท าการองค์การบริหารสวนต าบลสระสีไมุม  ละ ณ สถานทีไกลาง ณ ศูนย์
รวมขຌอมูลขาวสารการซืๅอการจຌางขององค์การบริหารสวนต าบลระดับอ าภอ ิทีไวาการอ าภอก าพงสนี ฿นวันทีไ 
แ็  มิถุนายน  ๎๑๑้ ระหวางวลา เ่.ใเ น. ถึงวลา ํ6.๏์ น. ละก าหนดปิดซองสอบราคา฿นวันทีไ          
โใ  มิถุนายน ๎๑๑้  วลา ํ์.เเ น. ณ ศูนย์รวมขຌอมูลขาวสารการซืๅอการจຌางขององค์การบริหารสวนต าบล
ระดับอ าภอ ิทีไวาการอ าภอก าพงสนี  
  ผูຌสน฿จติดตอขอรับ/ซืๅออกสารสอบราคาจຌาง  ฿นราคาชุดละ ใุเ์์.-บาท ิ-สามพันบาทถຌวน-ี   
เดຌทีไ ทีไท าการองค์การบริหารสวนต าบลสระสีไมุม ระหวางวันทีไ ้  มิถุนายน  ๎๑๑้ ถึงวันทีไ  โโ มิถุนายน 
โ55้  หรือดูรายละอียดเดຌทีไวใบเซต์ อบต.สระสีไมุม  www.sasimum.go.th  วใบเซต์ของส านักงานสงสริมการ
ปกครองทຌองถิไนจังหวัดนครปฐม www.ntplocal.go.th ละวใบเซต์ของส านักงานจังหวัดนครปฐม  
www.nakhonpathom.go.th  หรือสอบถามทางทรศัพท์ หมายลข  ์-๏๐๕๒-๎๒๕๏  ตอ  ๒์๐   ฿นวันละ
วลาราชการ  ระหวางวลา ์๔.๏์ น. - ํ๒.๏์ น.  

ประกาศ ณ วันทีไ ้  ดือน มิถุนายน พ.ศ. ๎๑๑้ 

 

 (นายภูริ นตรสุวรรณี 
นายกองค์การบริหารสวนต าบลสระสีไมุม 
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อกสาร สอบราคาจຌาง ลขที่  โ/โ559 

สอบราคาจຌางครงการปรับปรุงตอติมอาคารสงสริมกิจกรรมชมรมผูຌสูงอายุต าบลสระสี่มุม 

ตามประกาศ องค์การบริหารสวนต าบลสระสี่มุม 

ลงวันที่  9  ดือน มิถุนายน  พ.ศ. โ559 

                 องค์การบริหารสวนต าบลสระสีไมุม ซึไงตอเปนีๅรียกวา "องค์การบริหารสวนต าบล" มีความประสงค์
จะ สอบราคาจຌางครงการปรับปรุงตอติมอาคารสงสริมกิจกรรมชมรมผูຌสูงอายุต าบลสระสีไมุม พรຌอมปງาย
ประชาสัมพันธ์ครงการ  ดยมีขຌอนะน าละขຌอก าหนด ดังตอเปนีๅ  
                 ํ. อกสารนบทຌายอกสาร สอบราคา 

                       ํ.ํ บบรูปรายการละอียด 

                       ํ.๎ บบ฿บสนอราคา 
                       ํ.๏ บบสัญญาจຌาง 
                       ํ.๐ บบหนังสือคๅ าประกัน  

                                ิํี หลักประกันสัญญา 
                                ิ๎ี หลักประกันการรับงินคาจຌางลวงหนຌา 
                                ิ๏ี หลักประกันผลงาน 

                       ํ.๑ สูตรการปรับราคา 
                       ํ.๒ บทนิยาม 

                                ิํี ผูຌสนอราคาทีไมีผลประยชน์รวมกัน 

                                ิ๎ี การขัดขวางการขงขันราคาอยางป็นธรรม 

                       ํ.๓     บบบัญชีอกสาร 

                                ิํี บัญชีอกสารสวนทีไ ํ 

                                ิ๎ี บัญชีอกสารสวนทีไ ๎ 

                       ํ.๔  รายละอียดการค านวณราคากลางงานกอสรຌางตาม BOQ. (Bill of Quantities) 

(รายละอียดการค านวณราคากลางงานกอสรຌางป็นการปຂดผยพืไอ฿หຌผูຌประสงค์จะสนอราคาเดຌรูຌขຌอมูลเดຌทา
ทียมกันละพืไอ฿หຌประชาชนขຌาตรวจดูเดຌี  
                       ํ.๕ อกสารนบอืไนโ 

                   ๎. คุณสมบัติของผูຌสนอราคา 

                       ๎.ํ ผูຌสนอราคาตຌองป็นผูຌมีอาชีพรับจຌางงานทีไ สอบราคาจຌาง 
                       ๎.๎ ผูຌสนอราคาตຌองเมป็นผูຌทีไถูกระบุชืไอเวຌ฿นบัญชีรายชืไอผูຌทิๅงงานของทางราชการละเดຌ
จຌงวียนชืไอลຌว หรือเมป็นผูຌทีไเดຌรับผลของการสัไง฿หຌนิติบุคคลหรือบุคคลอืไนป็นผูຌทิๅงงานตามระบียบของทาง
ราชการ  
                       ๎.๏ ผูຌสนอราคาตຌองเมป็นผูຌมีผลประยชน์รวมกันกับผูຌสนอราคารายอืไน ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือเมป็นผูຌกระท าการอันป็นการขัดขวางการขงขันราคาอยางป็นธรรม ตามขຌอ ํ.๒ 
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-โ- 

                       ๎.๐ ผูຌสนอราคาตຌองเมป็นผูຌเดຌรับอกสิทธิ์หรือความคุຌมกัน ซึไงอาจปฏิสธเมยอมขึๅนศาลเทย 
วຌนตรัฐบาล ของผูຌสนอราคาเดຌมีค าสัไง฿หຌสละสิทธิ์ละความคุຌมกันชนวานัๅน  
                       ๎.๑ ผูຌสนอราคาตຌองป็นนิติบุคคลละมีผลงานกอสรຌาง ประภทดียวกันกับงานทีไ สอบ
ราคาจຌาง ฿นวงงินเมนຌอยกวา ใ้่,5์์ บาท  ละป็นผลงานทีไป็นคูสัญญาดยตรงกับสวนราชการ 
หนวยงานตามกฎหมายวาดຌวยระบียบบริหารราชการสวนทຌองถิไน หนวยงานอืไนซึไงมีกฎหมายบัญญัติ฿หຌมีฐานะ
ป็นราชการบริหารสวนทຌองถิไน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอกชนทีไชืไอถือ 

                  ๏. หลักฐานการสนอราคา 
                       ผูຌสนอราคาจะตຌองสนออกสารหลักฐานยืไนมาพรຌอมกับซอง฿บสนอราคา ดยยกเวຌนอก
ซอง฿บสนอราคา ป็น ๎ สวน คือ  
                       ๏.ํ สวนทีไ ํ อยางนຌอยตຌองมีอกสารดังตอเปนีๅ 
                              ิํี ฿นกรณีผูຌสนอราคาป็นนิติบุคคล 

                                         ิกี หຌางหุຌนสวนสามัญหรือหຌางหุຌนสวนจ ากัด ฿หຌยืไนส านาหนังสือรับรองการ
จดทะบียนนิติบุคคล บัญชีรายชืไอหุຌนสวนผูຌจัดการ ผูຌมีอ านาจควบคุมิถຌามีี พรຌอมรับรองส านาถูกตຌอง 
                                         ิขี บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ฿หຌยืไนส านาหนังสือรับรองการจด
ทะบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชืไอกรรมการผูຌจัดการ ผูຌมีอ านาจควบคุมิถຌามีีละบัญชีผูຌถือหุຌน
ราย฿หญ พรຌอมรับรองส านาถูกตຌอง 
                              ิ๎ี ฿นกรณีผูຌสนอราคาป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีไมิ฿ชนิติบุคคล ฿หຌยืไนส านา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผูຌนัๅน ส านาขຌอตกลงทีไสดงถึงการขຌาป็นหุຌนสวน ิถຌามีี ส านาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผูຌป็นหุຌนสวน พรຌอมทัๅงรับรองส านาถูกตຌอง 
                              ิ๏ี ฿นกรณีผูຌสนอราคาป็นผูຌสนอราคารวมกัน฿นฐานะป็นผูຌรวมคຌา ฿หຌยืไนส านา
สัญญาของการขຌารวมคຌา ส านาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูຌรวมคຌา ละ฿นกรณีทีไผูຌขຌารวมคຌาฝຆาย฿ดป็น
บุคคลธรรมดาทีไมิ฿ชสัญชาติเทย กใ฿หຌยืไนส านาหนังสือดินทาง หรือผูຌรวมคຌาฝຆาย฿ดป็นนิติบุคคล฿หຌยืไน อกสาร
ตามทีไระบุเวຌ฿น ิํี 
                              ิ๐ี ส านา฿บทะบียนพาณิชย์ 
                              ิ๑ี บัญชีอกสารสวนทีไ ํ ทัๅงหมดทีไเดຌยืไนพรຌอมกับซอง฿บสนอราคา ตามบบ฿นขຌอ 
ํ.๓ ิํี 
                       ๏.๎ สวนทีไ ๎ อยางนຌอยตຌองมีอกสารดังตอเปนีๅ 
                              ิํี หนังสือมอบอ านาจซึไงปຂดอากรสตมป์ตามกฎหมาย฿นกรณีทีไผูຌสนอราคามอบ
อ านาจ฿หຌบุคคลอืไน ลงนาม฿น฿บสนอราคาทน 

                              ิ๎ี ส านาหนังสือรับรองผลงานกอสรຌาง  พรຌอมทัๅงรับรองส านาถูกตຌอง 
                              ิ๏ี บัญชีรายการกอสรຌางิหรือ฿บจຌงปริมาณงานี ซึไงจะตຌองสดงรายการวัสดุ 
อุปกรณ์คารงงาน ภาษีประภทตาง โ รวมทัๅงก าเรเวຌดຌวย 

   ิ๐ี บัญชีอกสารสวนทีไ ๎ ทัๅงหมดทีไเดຌยืไนพรຌอมกับซอง฿บสนอราคา ตามบบ฿นขຌอ 
ํ.๓ ิ๎ี 

/ไ. การสนอ... 
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                  ๐. การสนอราคา 

                       ๐.ํ ผูຌสนอราคาตຌองยืไนสนอราคาตามบบทีไก าหนดเวຌ฿นอกสารสอบราคานีๅ ดยเมมี
งืไอนเข฿ด โ ทัๅงสิๅน ละจะตຌองกรอกขຌอความ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ลงลายมือชืไอของผูຌสนอราคา฿หຌชัดจน จ านวน
งินทีไสนอจะตຌองระบุตรงกันทัๅงตัวลขละตัวอักษร ดยเมมีการขูดลบหรือกຌเข หากมีการขูดลบ ตกติม กຌเข 
ปลีไยนปลงจะตຌองลงลายมือชืไอผูຌสนอราคาพรຌอมประทับตรา ิถຌามีี ก ากับเวຌดຌวยทุกหง 
                       ๐.๎ ผูຌสนอราคาจะตຌองกรอกปริมาณวัสดุละราคา฿นบัญชีรายการกอสรຌาง฿หຌครบถຌวน ฿น
การสนอราคา ฿หຌสนอป็นงินบาท ละสนอราคาพียงราคาดียว ดยสนอราคารวม ละหรือราคา ตอหนวย 
ละหรือตอรายการ ตามงืไอนเขทีไระบุเวຌทຌาย฿บสนอราคา฿หຌถูกตຌอง ทัๅงนีๅ ราคารวมทีไสนอจะตຌองตรงกันทัๅงตัว
ลขละตัวหนังสือ ถຌาตัวลขละตัวหนังสือเมตรงกัน฿หຌถือตัวหนังสือป็นส าคัญ ดยคิดราคารวมทัๅงสิๅนซึไงรวมคา
ภาษีมูลคาพิไม ภาษีอากรอืไน ละคา฿ชຌจายทัๅงปวงเวຌลຌว 

                                ราคาทีไสนอจะตຌองสนอก าหนดยืนราคาเมนຌอยกวา 6เ วัน นับตวันปຂดซอง฿บสนอราคา ดย 
ภาย฿นก าหนดยืนราคาผูຌสนอราคาตຌองรับผิดชอบราคาทีไตนเดຌสนอเวຌละจะถอนการสนอราคามิเดຌ 
                       ๐.๏ ผูຌสนอราคาจะตຌองสนอก าหนดวลาด านินการกอสรຌางลຌวสรใจเมกิน 6์ วัน นับถัด
จากวันลง นาม฿นสัญญาจຌาง หรือวันทีไเดຌรับหนังสือจຌงจากองค์การบริหารสวนต าบล฿หຌริไมท างาน  
                       ๐.๐ กอนยืไนซองสอบราคา ผูຌสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา บบรูป ละรายละอียด ฯลฯ ฿หຌถีไถຌวนละ 
ขຌา฿จอกสารสอบราคา ทัๅงหมดสียกอนทีไจะตกลงยืไนซองสอบราคาตามงืไอนเข฿นอกสารสอบราคา 
                       ๐.๑ ผูຌสนอราคาจะตຌองยืไนซอง฿บสนอราคาทีไปຂดผนึกซองรียบรຌอยจาหนຌาซองถึง ประธาน
คณะกรรมการปຂดซองสอบราคา ดยระบุเวຌทีไหนຌาซองวา "฿บสนอราคาตามอกสาร สอบราคา ลขทีไ  
โ/โ55้  ดยยืไนตอจຌาหนຌาทีไ ฿นวันทีไ ฿นวันทีไ ้  มิถุนายน  ๎๑๑้ ถึงวันทีไ  โโ มิถุนายน โ55้  ตัๅงต
วลา ์๔.๏์ น.  ถึงวลา  ํ6.๏์ น. ณ ทีไท าการองค์การบริหารสวนต าบลสระสีไมุม  ละ ณ สถานทีไกลาง ณ 
ศูนย์รวมขຌอมูลขาวสารการซืๅอการจຌางขององค์การบริหารสวนต าบลระดับอ าภอ ิทีไวาการอ าภอก าพงสนี ฿น
วันทีไ แ็  มิถุนายน  ๎๑๑้ ระหวางวลา เ่.ใเ น. ถึงวลา ํๆ.๏์ น.  มืไอพຌนก าหนดวลายืไนซองสอบราคา 
ลຌวจะเมรับซอง สอบราคาดยดใดขาด 

                     คณะกรรมการปຂดซองสอบราคา  จะด านินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูຌสนอราคาตละราย
วา ป็นผูຌสนอราคาทีไมีผลประยชน์รวมกันกับผูຌสนอราคารายอืไน ตามขຌอ ํ.๒ ิํี ณ วันประกาศสอบราคา
หรือเม ละประกาศรายชืไอผูຌสนอราคาทีไมีสิทธิเดຌรับการคัดลือกกอนการปຂดซอง฿บสนอราคา 

                     หากปรากฏตอคณะกรรมการปຂดซองสอบราคากอนหรือ฿นขณะทีไมีการปຂดซอง฿บสนอราคา
วา มีผูຌสนอราคากระท าการอันป็นการขัดขวางการขงขันราคาอยางป็นธรรม ตามขຌอ ํ.๒ ิ๎ี ละคณะ
กรรมการฯ ชืไอวามีการกระท าอันป็นการขัดขวางการขงขันราคาอยางป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชืไอ
ผูຌสนอราคารายนัๅนออกจากการป็นผูຌสนอราคา ละประกาศรายชืไอผูຌสนอราคาทีไมีสิทธิเดຌรับการคัดลือก ละ
องค์การบริหารสวนต าบล จะพิจารณาลงทษผูຌสนอราคาดังกลาวป็นผูຌทิๅงงาน วຌนตคณะกรรมการฯ จะ
วินิจฉัยเดຌวาผูຌสนอราคารายนัๅนป็นผูຌทีไ฿หຌความรวมมือป็นประยชน์ตอการพิจารณาของทางราชการละมิเดຌ
ป็นผูຌริริไม฿หຌมีการกระท าดังกลาว 
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                     ผูຌสนอราคาทีไถูกตัดรายชืไอออกจากการป็นผูຌสนอราคาพราะหตุป็นผูຌสนอราคาทีไมี
ผลประยชน์รวมกันกับผูຌสนอราคารายอืไน ณ วันประกาศสอบราคา หรือป็นผูຌสนอราคาทีไกระท าการอันป็น
การขัดขวางการขงขันราคาอยางป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสัไงดังกลาวตอผูຌวาราชการจังหวัดภาย฿น 3 วัน นับ
ตวันทีไเดຌรับจຌงจากคณะกรรมการปຂดซองการสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูຌวาราชการจังหวัด฿หຌถือป็น
ทีไสุด 

                     คณะกรรมการปຂดซองสอบราคา จะปຂดซอง฿บสนอราคาของผูຌสนอราคาทีไมีสิทธิเดຌรับการ
คัดลือก ดังกลาวขຌางตຌน ณ ฿นวันทีไ โใ  มิถุนายน ๎๑๑้  วลา ํ์.เเ น. ป็นตຌนเป ณ ศูนย์รวมขຌอมูล
ขาวสารการซืๅอการจຌางขององค์การบริหารสวนต าบลระดับอ าภอ ิทีไวาการอ าภอก าพงสนี  
                     การยืไนอุทธรณ์ตามวรรคหຌา ยอมเมป็นหตุ฿หຌมีการขยายระยะวลาการปຂดซอง฿บสนอราคา 
วຌนตปลัดกระทรวงพิจารณาหในวา การขยายระยะวลาดังกลาวจะป็นประยชน์กทางราชการอยางยิไง ละ
฿นกรณีทีไผูຌวาราชการจังหวัดพิจารณาหในดຌวยกับค าคัดคຌานของผูຌ อุทธรณ์ ละหในวาการยกลิกการปຂดซอง฿บ
สนอราคาทีไเดຌด านินการเปลຌวจะป็นประยชน์กทางราชการอยางอยางยิไง     ฿หຌผูຌวาราชการจังหวัดมีอ านาจ
ยกลิกการปຂดซอง฿บสนอราคาดังกลาวเดຌ 

                  ๑. หลักกณฑ์ละสิทธิ฿นการพิจารณาราคา 

                       ๑.ํ ฿นการ สอบราคา ครัๅงนีๅ องค์การบริหารสวนต าบลจะพิจารณาตัดสินดຌวย ราคารวม 

                       ๑.๎ หากผูຌสนอราคาราย฿ดมีคุณสมบัติเมถูกตຌองตามขຌอ ๎ หรือยืไนหลักฐานการสนอราคา
เมถูกตຌองหรือเมครบถຌวนตามขຌอ ๏ หรือยืไนซองสอบราคาเมถูกตຌองตามขຌอ ๐ ลຌว คณะกรรมการฯจะเมรับ
พิจารณาราคาของผูຌสนอราคารายนัๅน วຌนตป็นขຌอผิดพลาดหรือผิดหลงพียงลใกนຌอย หรือทีไผิดผกเปจาก
งืไอนเขของอกสารสอบราคา฿นสวนทีไมิ฿ชสาระส าคัญ ทัๅงนีๅ ฉพาะ฿นกรณีทีไพิจารณาหในวาจะป็นประยชน์ตอ
ทานัๅน  
                       ๑.๏ องค์การบริหารสวนต าบล สงวนสิทธิ์เมพิจารณาราคาของผูຌสนอราคา ดยเมมีการ
ผอนผัน฿นกรณีดังตอเปนีๅ 
                                ิํี เมปรากฏชืไอผูຌสนอราคารายนัๅน ฿นบัญชีผูຌรับอกสาร สอบราคา หรือ฿นหลักฐาน
การรับอกสารสอบราคา ของ 
                                ิ๎ี เมกรอกชืไอนิติบุคคลละบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชืไอผูຌสนอราคาอยางหนึไ ง
อยาง฿ด หรือทัๅงหมด฿น฿บสนอราคา 
                                ิ๏ี สนอรายละอียดตกตางเปจากงืไอนเขทีไก าหนด฿นอกสารสอบราคา ทีไป็น
สาระส าคัญ หรือมีผลท า฿หຌกิดความเดຌปรียบสียปรียบกผูຌสนอราคารายอืไน 

                                ิ๐ี ราคาทีไสนอมีการขูดลบ ตกติม กຌเขปลีไยนปลง ดยผูຌสนอราคามิเดຌลง
ลายมือชืไอพรຌอมประทับตรา ิถຌามีี ก ากับเวຌ 
                       ๑.๐ ฿นการตัดสินการสอบราคา หรือ฿นการท าสัญญา คณะกรรมการปຂดซองสอบราคาหรือ 
มีสิทธิ์฿หຌผูຌสนอราคาชีๅจงขຌอทใจจริง สภาพ ฐานะ หรือขຌอทใจจริงอืไน฿ดทีไกีไยวขຌองกับผูຌสนอราคาเดຌ มีสิทธิทีไจะ
เมรับราคา หรือเมท าสัญญา หากหลักฐานดังกลาวเมมีความหมาะสมหรือเมถูกตຌอง 
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                       ๑.๑ องค์การบริหารสวนต าบล ทรงเวຌซึไงสิทธิทีไจะเมรับราคาตไ าสุด หรือราคาหนึไงราคา฿ด 
หรอืราคาทีไสนอทัๅงหมดกใเดຌ ละอาจพิจารณาลือกจຌาง฿นจ านวน หรือขนาด หรือฉพาะรายการหนึไงรายการ฿ด 
หรืออาจจะยกลิกการ สอบราคาดยเมพิจารณาจัดจຌางลยกใเดຌ สุดตจะพิจารณา ทัๅงนีๅ พืไอประยชน์ของทาง
ราชการป็นส าคัญ ละ฿หຌถือวาการตัดสิน ของ องค์การบริหารสวนต าบล ป็นดใดขาด ผูຌสนอราคาจะ
รียกรຌองคาสียหาย฿ด โ มิเดຌ รวมทัๅง องค์การบริหารสวนต าบล จะพิจารณายกลิกการสอบราคา ละลงทษ
ผูຌสนอราคาป็นผูຌทิๅงงาน เมวาจะป็นผูຌสนอราคาทีไเดຌรับการคัดลือกหรือเมกใตาม หากมีหตุทีไชืไอเดຌวาการ
สนอราคากระท าการดยเมสุจริต ชน การสนออกสารอันป็นทใจ หรือ฿ชຌชืไอบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอืไน
มาสนอราคาทน ป็นตຌน  
                                ฿นกรณีทีไผูຌสนอราคาตไ าสุด สนอราคาตไ าจนคาดหมายเดຌวาเมอาจด านินงานตาม
สัญญาเดຌ คณะกรรมการปຂดซอง สอบราคา หรือจะ฿หຌผูຌสนอราคานัๅนชีๅจงละสดงหลักฐานทีไท า฿หຌชืไอเดຌวาผูຌ
สนอราคาสามารถด านินงานตาม สอบราคาจຌาง ฿หຌสรใจสมบูรณ์ หากค าชีๅจงเมป็นทีไรับฟังเดຌ องค์การ
บริหารสวนต าบล  มีสิทธิทีไจะเมรับราคาของผูຌสนอราคารายนัๅน  
                       ๑.๒ ฿นกรณีทีไปรากฏขຌอทใจจริงภายหลังจากการปຂดซองสอบราคาวา ผูຌสนอราคาทีไมีสิทธิ
เดຌรับการคัดลือกตามทีไเดຌประกาศรายชืไอเวຌ ตามขຌอ ๐.๑ ป็นผูຌสนอราคาทีไมีผลประยชน์รวมกันกับผูຌสนอ
ราคารายอืไน ณ วันประกาศสอบราคา หรือป็นผูຌสนอราคาทีไกระท าการอันป็นการขัดขวางการขงขันราคา
อยางป็นธรรม ตามขຌอ ํ.๒  องค์การบริหารสวนต าบล มีอ านาจทีไจะตัดรายชืไอผูຌสนอราคาทีไมีสิทธิเดຌรับการ
คัดลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชืไอตามขຌอ ๐.๑ ละจะพิจารณาลงทษผูຌสนอราคารายนัๅนป็นผูຌทิๅงงาน 

                                ฿นกรณีนีๅหากปลัดกระทรวงพิจารณาหในวา การยกลิกการปຂดซอง฿บสนอราคาทีไเดຌ
ด านินการเปลຌวจะป็นประยชน์กทางราชการอยางยิไงปลัดกระทรวงมีอ านาจยกลิกการปຂดซอง฿บสนอ
ราคาดังกลาวเดຌ 
                  ๒. การท าสัญญาจຌาง 
                       ผูຌชนะการสอบราคาจะตຌองท าสัญญาจຌางตามบบสัญญาดังระบุ฿นขຌอ ํ.๏ กับภาย฿น   ๓    
วัน นับถัดจากวันทีไเดຌรับจຌง ละจะตຌองวางหลักประกันสัญญาป็นจ านวนงินทากับรຌอยละหຌาของราคาคาจຌาง
ทีไสอบราคา เดຌ ฿หຌยึดถือเวຌ฿นขณะท าสัญญา ดย฿ชຌหลักประกันอยางหนึไงอยาง฿ด ดังตอเปนีๅ 
                       ๒.ํ งินสด 

                       ๒.๎ ชใคทีไธนาคารสัไงจาย฿หຌก ดยป็นชใคลงวันทีไทีไท าสัญญาหรือกอนหนຌานัๅนเมกิน ๏ วัน
ท าการ 
                       ๒.๏ หนังสือคๅ าประกันของธนาคารภาย฿นประทศตามบบหนังสือคๅ าประกันดังระบุ฿นขຌอ 
ํ.๐ ิํี 
                       ๒.๐ หนังสือคๅ าประกันของบรรษัทงินทุนอุตสาหกรรมหงประทศเทย หรือบริษัทงินทุน 
หรือบริษัทงินทุนหลักทรัพย์ ทีไเดຌรับอนุญาต฿หຌประกอบกิจการงินทุนพืไอการพาณิชย์ละประกอบธุรกิจคๅ า
ประกันตามประกาศของธนาคารหงประทศเทย ซึไงเดຌจຌงชืไอวียน฿หຌสวนราชการตาง โ ทราบลຌว ดยอนุลม
฿หຌ฿ชຌตามบบหนังสือคๅ าประกัน ดังระบุ฿นขຌอ ํ .๐ ิํี 
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 ๒.๑ พันธบัตรรัฐบาลเทย 

                   หลักประกันนีๅจะคืน฿หຌดยเมมีดอกบีๅย ภาย฿น ํ๑ วัน นับถัดจากวันทีไผูຌชนะการสอบ
ราคา ิผูຌรับจຌางี พຌนจากขຌอผูกพันตามสัญญาจຌางลຌว 

                  ๓. คาจຌางละการจายงิน 

                       องค์การบริหารสวนต าบล จะจายงินคาจຌาง ดยบงออกป็น   ํ    งวดดังนีๅ 
                        งวดสุดทຌาย ป็นจ านวนงิน฿นอัตรารຌอยละ ํ์์ ของคาจຌาง มืไอผูຌรับจຌางเดຌปฏิบัติงาน 
ทัๅงหมด฿หຌ ลຌวสรใจรียบรຌอยตามสัญญา รวมทัๅงท าสถานทีไกอสรຌาง฿หຌสะอาดรียบรຌอย 

                  ๔. อัตราคาปรับ 

                       คาปรับตามบบสัญญาจຌางขຌอ ํ๓ ฿หຌคิด฿นอัตรารຌอยละ ์.เแ ของคาจຌางตามสัญญาตอวัน 

                  ๕. การรับประกันความช ารุดบกพรอง 
                       ผูຌชนะการสอบราคา ซึไงเดຌท าขຌอตกลงป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจຌางตามบบดังระบุ฿นขຌอ 
ํ.๏ ลຌวตกรณี จะตຌองรับประกันความช ารุดบกพรองของงานจຌางทีไกิดขึๅนภาย฿นระยะวลาเมนຌอยกวา โ ป - 
ดือน - วัน นับถัดจากวันทีไ องค์การบริหารสวนต าบล เดຌรับมอบงาน ดยผูຌรับจຌางตຌองรีบจัดการซอมซม
กຌเข฿หຌ฿ชຌการเดຌดีดังดิมภาย฿น ๓ วัน นับถัดจากวันทีไเดຌรับจຌงความช ารุดบกพรอง 
                  ํ์. ขຌอสงวนสิทธิ์฿นการสนอราคาละอ่ืน ๆ 

                       ํ์.ํ งินคาจຌางส าหรับงานจຌางครัๅงนีๅเดຌมาจากงินนอกงบประมาณิงินรับฝาก-ครงการ
ปรับปรุงซอมซมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตละสงสริมอาชีพผูຌสูงอายุต าบลสระสีไมุม        
      วงงินงบประมาณ  คือ    ็้็ุเเเ    บาท 

        ราคากลาง  คือ    ็้็ุเเเ     บาท 

                       ํ์.๎ มืไอ องค์การบริหารสวนต าบล เดຌคัดลือกผูຌสนอราคาราย฿ด฿หຌป็นผูຌรับจຌางละเดຌ
ตกลงจຌางตาม สอบราคาจຌาง ลຌว ถຌาผูຌรับจຌางจะตຌองสัไงหรือน าสิไงของมาพืไองานจຌางดังกลาวขຌามาจาก
ตางประทศละของนัๅนตຌองน าขຌามาดยทางรือ฿นสຌนทางทีไมีรือเทยดินอยู ละสามารถ฿หຌบริการรับขนเดຌ
ตามทีไรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูຌสนอราคาซึไงป็นผูຌรับจຌางจะตຌองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดຌวยการสงสริมการพาณิชยนาวี ดังนีๅ  
                                ิํี จຌงการสัไงหรือน าสิไงของดังกลาวขຌามาจากตางประทศตอจຌาทาภาย฿น ๓ วัน 
นับถัดจากวันทีไผูຌรับจຌางสัไงหรือซืๅอของจากตางประทศ วຌนตป็นของทีไรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกวຌน฿หຌบรรทุกดยรืออืไนเดຌ 
                                ิ๎ี จัดการ฿หຌสิไงของดังกลาวบรรทุกดยรือเทยหรือรือทีไมีสิทธิชนดียวกับรือเทย
จากตางประทศมายังประทศเทย วຌนตจะเดຌรับอนุญาตจากจຌาทา ฿หຌบรรทุกสิไงของนัๅนดยรืออืไนทีไมิ฿ชรือ
เทย ซึไงจะตຌองเดຌรับอนุญาตชนนัๅนกอนบรรทุกของลงรืออืไน หรือป็นของทีไรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกวຌน฿หຌบรรทุกดยรืออืไน 

                                ิ๏ี ฿นกรณีทีไเมปฏิบัติตาม ิํี หรือ ิ๎ี ผูຌรับจຌางจะตຌองรับผิดตามกฎหมายวาดຌวย
การสงสริมการพาณิชยนาวี 

/10.3 ผูຌสนอ... 



-็- 

                       ํ์.๏ ผูຌสนอราคาซึไง องค์การบริหารสวนต าบล เดຌคัดลือกลຌวเมเปท าสัญญาหรือ
ขຌอตกลงภาย฿นวลาทีไทางราชการก าหนดดังระบุเวຌ ฿นขຌอ ๒ อาจพิจารณารียกรຌอง฿หຌชด฿ชຌความสียหายอืไน  
ิถຌามีี รวมทัๅงจะพิจารณา฿หຌป็นผูຌทิๅงงานตามระบียบของทางราชการ 

                       ํ์.๐ องค์การบริหารสวนต าบล สงวนสิทธิ์ทีไจะกຌเขพิไมติมงืไอนเขหรือขຌอก าหนด฿น
บบสัญญา฿หຌป็นเปตามความหในของส านักงาน อัยการสูงสุด ิถຌามีี 
                  ํํ. การปรับราคาคางานกอสรຌาง 
                       การปรับราคาคางานกอสรຌางตามสูตรการปรับราคาดังระบุ฿นขຌอ ํ.๑ จะน ามา฿ชຌ฿นกรณีทีไคา
งานกอสรຌางลดลงหรือ พิไมขึๅน ดยวิธีการตอเปนีๅ 
                       ตามงืไอนเข หลักกณฑ์ สูตรละวิธีค านวณทีไ฿ชຌกับสัญญาบบปรับราคาเดຌตามมติ
คณะรัฐมนตรีมืไอวันทีไ ๎๎ สิงหาคม ๎๑๏๎ รืไอง การพิจารณาชวยหลือผูຌประกอบอาชีพงานกอสรຌาง ตาม
หนังสือส านักลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทีไ นร ์๎์๏/ว ํ์๕ ลงวันทีไ ๎๐ สิงหาคม ๎๑๏๎ 
                       สูตรการปรับราคา ิสูตรคา K) จะตຌองคงทีไทีไระดับทีไก าหนดเวຌ฿นวันลຌวสรใจตามทีไก าหนดเวຌ
฿นสัญญา หรือภาย฿น ระยะวลาทีไ องค์การบริหารสวนต าบล เดຌขยายออกเป ดยจะ฿ชຌสูตรของทางราชการทีไ
เดຌระบุ฿นขຌอ ํ.๑  
                 ํ๎. มาตรฐานฝมือชาง 
                       มืไอ องค์การบริหารสวนต าบล เดຌคัดลือกผูຌสนอราคาราย฿ด฿หຌป็นผูຌรับจຌางละเดຌตกลง
จຌางกอสรຌางตามประกาศนีๅลຌวผูຌสนอราคา จะตຌองตกลงวา฿นการปฏิบัติงานกอสรຌางดังกลาว ผูຌสนอราคา
จะตຌองมีละ฿ชຌผูຌมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. ละปวท. หรือทียบทาจากสถาบันการศึกษาทีไ ก.พ. รับรอง฿หຌขຌา
รับราชการเดຌ ฿นอัตราเมตไ ากวารຌอยละ ํ์ ของตละสาขาชาง ตจะตຌองมีชางจ านวนอยางนຌอย ํ คน ฿นต
ละสาขาชางดังตอเปนีๅ  
 12.1…………………………………………ชางกอสรຌาง…………………….…………..……. 
        12.2…………….………………………………...-……………………………………..……… 

        12.3…………….………………………………...-……………………………………..……… 

                  ํ๏. การปฏิบัติตามกฎหมายละระบียบ 

                       ฿นระหวางระยะวลาการกอสรຌางผูຌรับจຌางพึงปฏิบัติตามหลักกณฑ์ทีไกฎหมายละระบียบเดຌ
ก าหนดเวຌดย ครงครัด 

  
  

      องค์การบริหารสวนต าบลสระสีไมุม 
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