
 
 

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขท่ี 1/2558 
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4  

 ต าบลบางแค  อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ตามประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแค ลงวันที่   21  ตุลาคม  ๒๕๕7 

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

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางแค มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ยาว 530 เมตร หนาเฉลี่ย  0.05 เมตร หรือคิดพ้ืนที่ลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
2,120 ตารางเมตร ติดตั้งการ์ดเลน 2 จุด หมู่ที่ 4 ตามแบบ อบต.บางแค เลขท่ี 7/2557 พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย และป้ายโครงการชั่วคราว  ขนาด  1.20X2.40 เมตร จ านวน 2 ป้าย ก าหนดส่งมอบงาน 45 วัน ราคากลางในการ
สอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,310,๐๐๐ บาท ( หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน)   โดยมีข้อแนะน าและ
ข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
 

๑ เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
    ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด  

๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง 

    ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันสัญญา)  
    ๑.๕  แบบบัญชีเอกสาร  
         (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่  1  

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่  2 

๒ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
    ๒.๑   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาจ้าง  
    ๒.๒   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของระเบียบของทางราชการ 
    ๒.๓  ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
   ๒.๔  ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคมได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
   ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว และมีผลงานก่อสร้าง
ประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 655,๐๐๐ บาท  ( หกแสนห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  ทั้งนี้
จะต้องเป็นผลงานการก่อสร้างในสัญญาเดียวกันเท่านั้น และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางแคเชื่อถือ 
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 2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะ เป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ  
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
   2.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เวปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
    2.8  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

  ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
    ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง  
ใบเสนอราคาเป็น  ๒  ส่วน  คือ 
   ๓.๑  ส่วนที่ ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
    (๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
     (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
     (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
     (๒)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน   พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมการค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา 
ที่มิใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑)  
    (๔)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
    (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดให้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ 
๑.๕ (๑) 
   ๓.๒  ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
     (๑)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน โดยจะต้องระบุอ านาจที่มอบให้ชัดเจน  
     (๒)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
    (๓)   บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง ๆ  รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
    (๔)  ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อรายละเอียดแบบรูปรายการ 
     (๕)  บัญชีรายการเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ใน  ข้อ ๑.๕ (๒) 
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  ๔.  การเสนอราคา  
   ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอจะต้อง
ระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการ ขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลง
ลายมือชื่อผู้เสนอราคา    พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
   ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณที่เสนอราคาให้ครบถ้วน   
     ในการเสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย
เสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวม
ที่เสนอจะต้องตรงกัน    ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้น   ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว  
    ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๙๐  วัน นับแต่วันเปิดซองสอบ
ราคา  โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้  
   ๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  45  วัน  นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
   ๔.๔  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา  
   ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง “ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขท่ี 1/2558”  
โดยยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 21 – 31  ตุลาคม  2557   ในวันและเวลาราชการ ณ       งาน
พัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางแค  และใน วันที่  24  ตุลาคม  ๒๕๕ 7  ระหว่างเวลา ๐๙. 3๐ น. ถึง 
๑๖.๓๐ น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอ          
อัมพวา)  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  โดยถือนาฬิกาของสถานที่รับซอง
สอบราคาเป็นเกณฑ์ 
   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็น
ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอ
ราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
   หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า
มี ผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เชื่อว่า
มีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา
รายนั้นออกจากเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และองค์การบริหารส่วนต าบล
บางแค จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็น
ผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว  
 
   ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อ ออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด  
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   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  (ที่ว่าการ
อ าเภออัมพวา)  ในวันที่   3  พฤศจิกายน  2557   ตั้งแต่เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป   
   การยื่นอุทธรณ์ในวรรค ๕  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา 
เว้นแต่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และใน
กรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา ที่
ได้ด าเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 

  ๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
   ๕.๑  ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบางแค จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
    ๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่
มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลบางแค เท่านั้น  
   ๕.๓ องค์การบริหารส่วนต าบลบางแค สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้ 
     (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแค 
     (๒)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
    (๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
    (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
   ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางแค มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้
เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนต าบลบางแค มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือ    ไม่ถูกต้อง 
   ๕.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลบางแค ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแคเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ 
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลบางแค จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่า
จะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  
 
 
 
 



 
-5- 

 
 
   ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือองค์การบริหารส่วนต าบลบางแค จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท า
ให้เชื่อว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางแค มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
   ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางแคมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว ออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ 
๔.๕ และองค์การบริหารส่วนต าบลบางแค จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
   ในกรณีนี้หากว่าผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 

๖. การท าสัญญาจ้าง 
    ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางแค  ภายใน ๗ วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  หากผู้เสนอราคาไม่มาท าสัญญา ผู้เสนอราคาจะต้อง
รับผิดชอบในค่าเสียหาย ท่ีเพิ่มข้ึน หากต้องจ้างผู้รับจ้างรายใหม่   และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงิน   
เท่ากับร้อยละห้าของราคาจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางแค ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
    ๖.๑  เงินสด  
    ๖.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางแค โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ท าการของทางราชการ 
   ๖๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ 
    ๖.๔  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
     ๖.๕ หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ 
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ 
   หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

 
  ๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
   องค์การบริหารส่วนต าบลบางแค จะจ่ายเงินเป็นค่าจ้างเหมา โดยแบ่งออกเป็น ๑  งวด  ดังนี้ 
   งวดที่ ๑ (งวดเดียว) เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  ๑๐๐  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จตามสัญญา รวมทั้งท าสถานท างานที่ให้เรียบร้อย 
   งวดที่  ๒  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ………................-………...….........ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงาน………………-…………………………ให้แล้วเสร็จภายใน………….-………..วัน 
   งวดที่  ๓  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ………................-………...….........ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงาน………………-…………………………ให้แล้วเสร็จภายใน………….-………..วัน 
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  ๘.  อัตราค่าปรับ 
   ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

  ๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
   ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ 
แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า        2      ปี  นับถัด
จากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางแค ได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม  
ภายใน  ๗    วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

  ๑๐.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
   ๑๐.๑  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป    
   การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น แล้วเท่านั้น 
   ๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลบางแค ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างตาม
ประกาศสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้น
ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้  
    (๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย์นาวี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนๆ ได้ 
    (๒)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย์นาวีให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
    (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมพาณิชย์นาวี 
   ๑๐.๓  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบางแค ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือ               
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนต าบลบางแค อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความ             เสียหาย  (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   ๑๐.๔  ผู้ชนะการสอบราคาได้จะต้องท าแผ่นป้ายบอกชื่องาน พร้อมก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ 
ทั้งระยะเวลาเริ่มและสิ้นสุดการด าเนินงานติดตั้งไว้บริเวณหน้างาน ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางแค ก าหนด 
    ๑๐.๕  องค์การบริหารส่วนต าบลบางแค  สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัด หรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
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  ๑๑.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
   เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลบางแค ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลง
จ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. , ปวส., และ ปวท.  
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ -  ของแต่ละสาขาช่าง แต่
จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย  ๑ คน  ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 
    ๑๑.๑...... ช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา.................. 
    ๑๑.๒.................................................................. 
    ๑๑.๓..................................................................  

  ๑๒.  การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและระเบียบ 
   ในระยะเวลาการก่อสร้าง   ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้
โดยเคร่งครัด 
 
                                                     องค์การบริหารสว่นต าบลบางแค 

 
  

                                                          (นายสมศักดิ์  แย้มปิ๋ว) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางแค 

วันที่    21     เดือน     ตุลาคม    พ.ศ.     ๒๕๕7   .  
 
 
 
 

  
 


