
                                                                                      
                          

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง 

เรื่อง  สอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

เอนกประสงค  โครงการกอสรางถนนหินคลุก  และโครงการกอสรางถนนลูกรัง 

............................................................... 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง  อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  มีความ

ประสงคสอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางถนน จํานวน 4 โครงการ ดังรายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค  บานโปงแดง หมู ท่ี 1 

จํานวน 2 ชวง ดังนี้ 

ชวงท่ี 1 ขนาดกวาง 10 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต  350 

ตารางเมตร 

ชวงท่ี 2 ขนาดกวาง 12 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต  420 

ตารางเมตร 

ดําเนินการโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมยายเสาไฟฟา จํานวน 2 ตน ไวดานขาง  

กอสรางตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลโปงแดง ราคากลาง  268,700  บาท  (สองแสนหกหมื่น

แปดพันเจ็ดรอยบาทถวน) ระยะเวลากอสราง  20 วัน  

2. โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายจากสะพานเหมือง – อาคารแยกน้ําละลมหมอ 

บานน้ําฉา หมูท่ี 3 ดําเนินการโดยการเกรดเกลี่ยปรับพ้ืนทางเดิมดวยรถเกรดกอนทําการลงหินคลุก ดําเนินการโดย

การลงหินคลุกพรอมบดอัดทับแนน กวาง 3.50 เมตร ยาว 1,025 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณหินคลุก 

358.75 ลูกบาศกเมตร กอสรางตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลโปงแดง ราคากลาง 196,100 บาท 

(หน่ึงแสนเกาหมื่นหกพันหน่ึงรอยบาทถวน) ระยะเวลากอสราง 20 วัน  

3.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยายทวาย บานโกรกกระหาด หมู

ท่ี 4 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 77 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 308 ตารางเมตร 

ดําเนินการโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมลงไหลทางลูกรัง 0 – 0.50 ตามสภาพพ้ืนท่ี  กอสรางตามแบบ

แปลนขององคการบริหารสวนตําบลโปงแดง ราคากลาง 149,700  บาท  (หน่ึงแสนส่ีหมื่นเกาพันเจ็ดรอยบาท

ถวน) ระยะเวลากอสราง  25 วัน 

4. โครงการกอสรางถนนลูกรัง สายทํานบตามี – โรงสูบสะพานขาว บานน้ําฉาสายชล 

หมูท่ี 8 โดยการดําเนินการลงดินลูกรังเสริมทับหนาดินเดิมพรอมบดอัดทับแนน กวาง 3 เมตร ยาว 1,300 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาณดินลูกรัง 780 ลูกบาศกเมตร กอสรางตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบล

โปงแดง  ราคากลาง 124,700  บาท  (หน่ึงแสนสองหมื่นส่ีพันเจ็ดรอยบาทถวน) ระยะเวลากอสราง 20 วัน 
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  ผูมีสิทธิเสนอราคา จะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1.  เปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกาศสอบราคาจางดังกลาว และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อ

เปนผูท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ในขณะท่ียื่นซองสอบ

ราคา หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง 

2.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขั้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู

เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 

  3.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผู เสนอราคารายอ่ืน ๆ ท่ีเขามาเสนอราคาหรือไมเปน

ผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคาจางครั้งนี้ 

4.  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน โครงการท่ี 1 ในวงเงินไมนอยกวา 134,350 บาท      

เปนผลงานท่ีเปนสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น  

หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนท่ี

องคการบริหารสวนตําบลโปงแดงเชื่อถือ 

  5.  กําหนดดูสถานท่ีกอสรางและฟงคําชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 

  ในวันท่ี................................................. ระหวางเวลา  09.30-12.00 น . ณ องคการบริหารสวน

ตําบลโปงแดง อําเภอ ขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา  หากผูท่ีประสงคจะสอบราคาจางเหมาครั้งนี้   ไมมาดู

สถานท่ีกอสรางใหถือวารับรูรับทราบรายละเอียดครบถวนแลว 

  6.  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

  7. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางโดย

วิธีสอบราคาตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

  8. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร  เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกิน

สามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดได 
 

  กําหนดย่ืนซองสอบราคา ต้ังแตวันประกาศสอบราคาเปนตนไป ถึงวันท่ี........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ระหว าง เวลา  08.30 – 16.30 น .   ณ  กองคลัง  องค การบริ หารสวนตําบลโป งแดง  หรื อวั น ท่ี

.........................................  เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางอําเภอขาม

ทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา  กําหนดเปดซองสอบราคา  ในวันท่ี......................................... เวลา 10.00 น. 

เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางอําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 
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  ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคา โครงการท่ี 1 ชุดละ 500 บาท  โครงการท่ี 2 - 4 ราคา

ชุดละ 300 บาท ไดท่ี องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง หมู 1 ตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัด

นครราชสีมา ระหวางวันท่ี...................................................................  ระหวางเวลา  08.30 – 16.30 น.      

ในวันและเวลาราชการ  หรือติดตอสอบถามทางโทรศัพท หมายเลข 0-44433-3455 หรือทางเว็บไซต 

www.gprocurement.go.th, www.Nakhonratchasima.go.th และ www.pong-dang.go.th 

 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี      สิงหาคม พ.ศ.2558 

 

       

     นาวาอากาศเอก 

                (วีรชาติ  ชาญอนุสรสิทธ์ิ) 

                                  นายกองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง 
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เอกสารสอบราคาจาง  เลขท่ี  3/2558 

โครงการกอสรางถนนหินคลุก 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง  ลงวันท่ี     สิงหาคม  2558 

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

องคการบริหาร สวนตํา บลโปงแดง อํา เภอขา มทะเลสอ จังห วัดนคร ราชสีมา          

ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความประสงคสอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางถนนหิน

คลุก  สายจากสะพานเหมือง – อาคารแยกน้ําละลมหมอ บานน้ําฉา หมูท่ี 3 ดําเนินการโดยการเกรดเกลี่ยปรับ

พ้ืนทางเดิมดวยรถเกรดกอนทําการลงหินคลุก ดําเนินการโดยการลงหินคลุกพรอมบดอัดทับแนน กวาง 3.50 

เมตร ยาว 1,025 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณหินคลุก 358.75 ลูกบาศกเมตร กอสรางตามแบบ

แปลนขององคการบริหารสวนตําบลโปงแดง ราคากลาง 196,100 บาท (หนึ่งแสนเกาหม่ืนหกพันหนึ่งรอยบาท

ถวน) ระยะเวลากอสราง 20 วัน  
 

1.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

1.1  แบบรูปรายการละเอียด 

1.2  แบบใบเสนอราคา 

1.3  แบบสัญญาจาง 

1.4  แบบหนังสือคํ้าประกัน   

(1)  หลักประกันสัญญา 

1.5  บทนิยาม 

(1) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 

(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

1.6  แบบบัญชีเอกสาร 

(1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 

(2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 

2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

2.1  เปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกาศสอบราคาจางดังกลาว และตองไมเปนผูถูกแจงเวียน

ชื่อเปนผูท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ในขณะท่ียื่นซอง

สอบราคา หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับองคการบริหารสวนตําบลโปงแดง 

2.2  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขั้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 

  2.3  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ๆ ท่ีเขามาเสนอราคาหรือไมเปน

ผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคาจางครั้งนี้ 
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2.4  กําหนดดูสถานท่ีกอสรางและฟงคําชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 

  ในวันท่ี................................................. ระหวางเวลา  09.30-12.00 น . ณ องคการบริหารสวน

ตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา  หากผูท่ีประสงคจะสอบราคาจางเหมาครั้งนี้   ไมมาดู

สถานท่ีกอสรางใหถือวารับรูรับทราบรายละเอียดครบถวนแลว 

  2.5  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ

รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

  2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง

โดยวิธีสอบราคาตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจาง

ภาครัฐ 

  2.7 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร  เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไม

เกินสามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดได 
 

3. หลักฐานการเสนอราคา 

ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไวนอก

ซองใบเสนอราคาเปน  2  สวน  คือ 
 

    3.1  สวนท่ี 1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

    (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด   ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

       (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุน

รายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

    (2)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล  ใหยื่นสําเนา

บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี)  สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน  พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

    (3)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา

ของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีท่ีผู เขารวมคาฝายใดเปนบุคคล

ธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย  ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสาร

ตามท่ีระบุไวใน (1) 
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     (4)  บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ   

1.6  (1) 

3.2  สวนท่ี 2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(1) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบ 

อํานาจใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

(2) บัญชีรายการกอสราง  (หรือใบแจงปริมาณงาน)  ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ  

อุปกรณ คาแรงงาน  ภาษีประเภทตาง ๆ รวมท้ังกําไรไวดวย 

(3) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2  ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 

1.6 (2) 

4. การเสนอราคา 

4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเง่ือนไข

ใด ๆ ท้ังสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจนจํานวนเงินท่ี

เสนอจะตองระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร  โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  

แกไข  เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี)  กํากับไวดวยทุกแหง 

4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวนในการ

เสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวย  

และหรือตอรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ท้ังนี้ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกัน

ท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ  โดยคิดราคารวมท้ังสิ้น

ซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 

ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 30  วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา 

โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได  
 

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน  20  วันนับถัด

จากวันลงนามในสัญญาจาง   

4.4 กอนยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  แบบรูป และรายละเอียด 

ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสาร

สอบราคา 
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 4.5 ผู เสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอร าคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง  

ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา  โดยระบุไวท่ีหนาซองวา  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา

เลขท่ี  3/2558”  ย่ืนตอเจาหนาท่ีรับซองสอบราคา ต้ังแตวันประกาศสอบราคาเปนตนไป  ถึงวันท่ี      

................................................. ระหวางเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบล

โปงแดง หรือวันท่ี............................................. เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการ

จัดซ้ือจัดจางระดับอําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละราย

วา  เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  ตามขอ 1.5 (1)  ณ  วันประกาศสอบราคา

หรือไม  และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา  
 

หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะท่ีมีการเปดซองใบเสนอ

ราคาวา  มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5 (2) และคณะ

กรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  คณะกรรมการฯ จะตัด

รายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา  และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธ์ิไดรับการคัด  

เลือก  และ “องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผู ท้ิงงาน  เวนแต 

คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท่ีใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ

ทางราชการและมิไดเปนผู ริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 

ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผู เสนอราคาเพราะเหตุเปนผู เสนอราคาท่ีมี

ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา  หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปน

การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด  ภายใน 3 วัน  

นับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดให  ถือ

เปนท่ีสุด 

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาท่ีมีสิทธ์ิไดรับ

การคัดเลือกดังกลาวขางตน  ณ   ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางอําเภอขามทะเลสอ  จังหวัด

นครราชสีมา  ในวันท่ี...................................................... ต้ังแตเวลา 10.00  น. เปนตนไป  
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5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

5.1  ในการสอบราคาจางครั้งนี้ “องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 

                5.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม

ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4  แลวคณะกรรมการฯ จะไมรับ

พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือท่ีผิดแผกไปจาก

เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ 

“องคการบริหารสวนตําบล”  เทานั้น 

     5.3 “องคการบริหารสวนตําบล” สงวนสิทธ์ิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผัน

ในกรณี  ดังตอไปนี้ 

   (1) ไมปรากฏชื่อผู เสนอราคารายนั้นในบัญชีรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการ

รับเอกสารสอบราคาของ  “องคการบริหารสวนตําบล” 

   (2)   ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)  หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่ง

อยางใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 

   (3)   เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปน

สาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 

   (4)  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู เสนอราคามิได

ลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา  (ถามี)  กํากับไว 

   5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ 

 “องคการบริหารสวนตําบล”  มีสิทธ์ิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง   สภาพ  ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ี

เก่ียวของกับผู เสนอรา คาได   “องคการบริหา รสวน ตําบล”  มีสิ ทธ์ิท่ีจ ะไมรั บราคาหรือ ไมทํา สัญญา            

หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

   5.5 “องคการบริหารสวนตําบล” ทรงไวซ่ึงสิทธ์ิท่ีจะไมรับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ

ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  

หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนของทาง

ราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินของ  “องคการบริหารสวนตําบล” เปนเด็ดขาด  ผู เสนอราคาจะ

เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได  รวมท้ัง “องคการบริหารสวนตําบล”  จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและ

ลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน  ไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุท่ีเชื่อได 

วาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน  การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ  หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติ

บุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เปนตน 
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 ในกรณีท่ีผู เสนอราคาตํ่าสุด  เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได  

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ  “องคการบริหารสวนตําบล”  จะใหผู เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง

หลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปน

ท่ีรับฟงได  “องคการบริหารสวนตําบล”  มีสิทธ์ิท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

5.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผู เสนอราคาท่ีมีสิทธ์ิไดรับ

การคัดเลือกตามท่ีไดประกาศรายชื่อไว  ตามขอ 4.5  เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผู เสนอราคา

รายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง

เปนธรรม  ตามขอ 1.5  “องคการบริหารสวนตําบล”  มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู เสนอราคาท่ีมีสิทธ์ิไดรับการ

คัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ  ตามขอ 4.5  และ “องคการบริหารสวนตําบล”  จะพิจารณาลงโทษ

ผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 

  ในกรณีนี้หากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา  การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีได

ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง  ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบ

เสนอราคาดังกลาวได 
 

6. การทําสัญญาจาง 

ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ 1.3 กับ “องคการ

บริหารสวนตําบล”  ภายใน 7  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวน

เทากับรอยละ 5 (หา)  ของราคาคาจางท่ีสอบราคาไดให “องคการบริหารสวนตําบล”  ยึดถือไวในขณะทํา

สัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

6.1  เงินสด 

6.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก  “องคการบริหารสวนตําบล”  โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา

หรือกอนหนานั้น  ไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 

6.3  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน 

ขอ  1.4 

6.4 หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน  

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้า

ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถิ่นตาง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4 

6.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย    ภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบ

ราคา (ผูรับจาง)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
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7. คาจางและการจายเงิน 

องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจางเปนงวดเดียวของคาจาง  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน

ท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางดังกลาวใหสะอาดเรียบรอย   
 

8. อัตราคาปรับ 

                  คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ 15 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
 

9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ1.3  

แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอยกวา  1  ป  

นับถัดจากวันท่ี “องคการบริหารสวนตําบล” ไดตรวจรับงานจางเสร็จเรียบรอยแลว  โดยผูรับจางตองรีบจัดการ

ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม  ภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

10. ขอสงวนสิทธ์ิในการเสนอราคาและอ่ืน  ๆ 

10.1  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้  ไดมาจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

  10.2  เม่ือ “องคการบริหารสวนตําบล”  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและได

ตกลงจางตามสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนํา ส่ิงของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจาก

ตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนได 

ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผู เสนอราคา  ซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม

กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

      (1)   แจงการส่ังหรือนํา ส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ       

เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

      (2)  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับ     

เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ

พาณิชยนาวี  ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย  ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของ   ลง

เรืออ่ืน  หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

      (3)   ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1)  หรือ (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวา

ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
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10.3  ผูเสนอราคาซ่ึง  “องคการบริหารสวนตําบล”  ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือ

ขอตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุในขอ 7 “องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณาใหเปนผู ท้ิง

งานตามระเบียบของทางราชการ  และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) 

 10.4  “องคการบริหารสวนตําบล”  สงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดใน

แบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)  
 

11. มาตรฐานฝมือชาง 

เม่ือ “องคการบริหารสวนตําบล” ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและได  

ตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลวผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูเสนอราคา

จะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากสถาบันของทางราชการ หรือผู มีวุฒิบัตรระดับ ปวช . 

ปวส.และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไม ตํ่ากวารอยละ 

10 ของแตละสาขาชาง  แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย  1  คน  ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้  (ไมมี) 
 

12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและ

ระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

     

   

      

                                                       องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง 

            สิงหาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนิยาม 

  “ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน”  หมายความวา  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีเขา

เสนอราคาเพ่ือรับจางในการสอบราคาจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  เปนผู มีสวนไดเสียไมวา

โดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาเพ่ือรับจางในการสอบ-

ราคาจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นในคราวเดียวกัน 

  การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาว     

ขางตน   ไดแกการท่ีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (1)  มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร  โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ              

ผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจหรือ

สามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย  ท่ีเสนอ

ราคาใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นในการประกวดราคาจางครั้งนี้ 

  (2)  มีความสัมพันธกันในเชิงทุน  โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ  หรือผูเปนหุนสวนไม

จํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  เปนหุนสวน

ในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  

อีกรายหนึ่งหรือหลายรายท่ีเสนอราคาใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นในการสอบราคาจางครั้งนี้ 

  คําวา “ผูถือหุนรายใหญ”  ใหหมายความวา  ผูถือหุนซ่ึงถือหุนเกินกวารอยละยี่ สิบหาใน

กิจการนั้น  หรือในอัตราอ่ืนตามท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบาง

ประเภทหรือบางขนาด 



  (3)  มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (1) และ (2)  โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ  

กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล

รายหนึ่ง  เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือ

บริษัทมหาชนจํากัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายท่ีเขาเสนอราคาใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นใน

การสอบราคาจางครั้งนี้  หรือในนัยกลับกัน 

  การดํารงตําแหนง  การเปนหุนสวน  หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรสหรือบุตรท่ียังไม

บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3)  ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน  หรือการถือหุน

ของบุคคลดังกลาว 

  ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอ่ืนเปนผูจัดการ  หุนสวนผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร      

ผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนโดยท่ีตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารท่ีแทจริง หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนท่ี

แทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  แลวแตกรณีและหางหุนสวน หรือบริษัท

จํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีเก่ียวของ  ไดเสนอราคาใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นในการสอบ

ราคาจางคราวเดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้น มีความสัมพันธกันตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแต

กรณี 
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“ การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” หมายความวา  การท่ีผูเสนอราคารายหนึ่ง 

หรือหลายรายกระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวาง  หรือเปนอุปสรรคหรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขัน

ราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคาตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  ไมวาจะกระทําโดยการสมยอม

กัน  หรือโดยการให  ขอใหหรือรับวาจะให  เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด  

หรือใชกําลังประทุษราย  หรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย  หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทําการใด

โดยทุจริต  ท้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะแสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคาดวยกัน  หรือเพ่ือใหประโยชน

แกผูเสนอราคารายหนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือเพ่ือหลีกเลี่ยง

การแขงขันราคาอยางเปนธรรม  หรือเพ่ือใหเกิดความไดเปรียบหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  โดยมิใช

เปนไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  

1.ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากสะพานเหมือง – อาคารแยกน ้าละลมหม้อ บ้านน ้าฉ่า หมู่ 3   
  หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง กองช่าง 
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  196,100  บาท 
3. ลักษณะงานโดยสังเขป คือ 
   3.1 งานอาคาร 
   3.2 งานทาง 
   3.3 งานสะพานและท่อ 
4. ราคากลางค้านวณ ณ วันที่  24 กรกฎาคม 2558  เป็นเงิน 196,100 บาท 
5. บัญชีประมาณการราคากลาง 
    5.1  สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  จ้านวน  1  แผ่น  
    5.2  รายละเอียดประมาณราคา  จ้านวน  1 แผ่น 
    5.3 
    5.4 
6. รายชื่อคณะกรรมการก้าหนดราคากลาง  
    1. นายเจียง  กลั่นกลาง               ผู้อ้านวยการกองช่าง          ประธานกรรมการ 
    2. นายอนุชา  มนตรีบริรักษ์          นายช่างโยธา                             กรรมการ 
    3. นายทรงศักด์ิ  แสนประเสริฐ      นายช่างโยธา                             กรรมการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  

1. ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสะพานล้าตะคอง – หลังเทศบาล 
   ต้าบลคลองไผ่    
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง 
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  1,773,400  บาท 
3. ลักษณะงานโดยสังเขป เทคอนกรีตเสริมเหล็กขยายผิวจราจรถนน ขนาดผิว กว้าง 0.70 – 1.50 เมตร ยาว 
   815 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,270 ตารางเมตร  
4. ราคากลางค้านวณ ณ วันที่  20 มกราคม 2557  เป็นเงิน 1,773,400 บาท 
5. บัญชีประมาณการราคากลาง 
    5.1 แบบ ปร.4 
    5.2 
    5.3 
    5.4 
6. รายชื่อคณะกรรมการก้าหนดราคากลาง  
    1. นายธฤต  นิติวัฒนรัชกิจ           ผู้อ้านวยการกองช่าง  ประธานกรรมการ 
    2. นายสมิธ  พรหมมา                ช่างเขียนแบบ                     กรรมการ 
    3. นายอลงกรณ์  งามพานิชกิจ      นายช่างโยธา                      กรรมการ  
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