
 
 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว 
เรื่อง  สอบราคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

****************************** 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว  มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว จํานวน 4 ศูนย  ประจําปงบประมาณ 2558  ตั้งแต
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 – 30 กันยายน 2558  จํานวน  222 วัน  ราคา 20 บาท/คน ภายในวงเงิน  750,000 (เจ็ดแสนหา
หมื่นบาทถวน) แบงเปน 4 ศูนย  เสนอราคาเปนรายศูนย  โดยมีรายละเอียด  ดังนี ้
  1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกเขมา     
 2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทองไทร     
 3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงนอย       
 4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยกรด    
 
 โดยมีรายการอาหารตอวัน ดังนี้ 

1. ขาวสวย  พรอมอาหาร  1  อยาง/หรือตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว กําหนด 
2. ผลไมตามฤดูกาล/หรือตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว กําหนด 

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1.  เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ท่ีมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาดังกลาว 
 2. ไมเปนผูท่ีถูกแจงเวียนช่ือเปนผูท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ในขณะท่ียื่นซอง
สอบราคา 
  3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิ
ความคุมกันเชนน้ัน 
            4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว ณ วันประกาศสอบ
ราคา  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ในการสอบราคาครั้งน้ี 
 5. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจายไม
ถูกตองครบถวนสาระสําคัญ 
 6. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ  ซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(e-
Government Procurement:e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
 7. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญา
อาจรับจายเปนเงินสดก็ได   

กําหนดรับซองและยื่นซองสอบราคา  ในวันท่ี  16  ตุลาคม  2557  ถึงวันท่ี  29  ตุลาคม  2557  ระหวางเวลา  08.30 
น -16.30 น. ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  และในวันท่ี  30  ตุลาคม  2556 ระหวาง
เวลา  08.30 น -16.30 น. ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางระดับอําเภอ  ณ  สํานักงานทองถิ่นอําเภอนครชัยศรี  ท่ีวาการอําเภอนคร
ชัยศรี  จังหวัดนครปฐม    

กําหนดเปดซองสอบราคา  ในวันท่ี  31  ตุลาคม  2557  ต้ังแตเวลา  10.00  น.  เปนตนไป  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสาร
การซ้ือการจางระดับอําเภอ  ณ  สํานักงานทองถิ่นอําเภอนครชัยศรี  ท่ีวาการอําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  

           ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 100 บาท   ไดท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลแหลม
บัว   ระหวางวันท่ี  16  – 30 ตุลาคม   2557  ตั ้งแตเวลา   08.30 – 16.30น.             ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีเว็บไซต
www.gprocurement.go.th และ www.Laembua.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพทไดท่ีหมายเลข  0-3498-7089  ในวันเวลา
ราชการ  
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   16  ตุลาคม   พ.ศ. 2557 
 

 
                       (ลงชื่อ)  

                       (นายสงคราม  หวยกรดวัฒนา) 
                                                               นายกองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว 

http://www.gprocurement.go.th/
http://www.laembua.go.th/


 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 
เรื่อง   ประกาศสอบราคาโครงการบํารุงรักษาถนน ปรับปรุง ซอมสราง/ซอมแซมถนน จํานวน 2 โครงการ 

-------------------------------- 
  ดวยองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ      มีความประสงคจะดําเนินการประกาศสอบราคาโครงการ
บํารุงรักษาถนน ปรับปรุง ซอมสราง/ซอมแซมถนน จํานวน 2 โครงการ รายละเอียดดังนี้  
  1. โครงการบํารุงรักษาถนนบานหัวกลับ บานหนองพันเทา หมูท่ี 5 (บานหัวกลับ) หมู 18 (บานหนอง
พันเทา) กวาง 8 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.05 เมตร จํานวน 1 สาย รายละเอียดตามปริมาณงานและแปลนท่ีกําหนด      
  2. โครงการปรับปรุงซอมสราง/ซอมแซม หรือบํารุงรักษาถนนลาดยางสายบานหัววัง  บานบอสุพรรณ 
หมู 10,16 ผิวจราจรกวาง 8 เมตร ระยะทางยาว 0.245 กม. จํานวน 1 สาย รายละเอียดตามปริมาณงานและแปลนท่ี
กําหนด  
  ราคากลางของงานกอสรางในครั้งนี้เปน 1,696,000.-บาท (-หนึ่งลานหกแสนเกาหม่ืนหกพันบาทถวน-) 

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
  1. เปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ท่ีมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาดังกลาว 

2. ไมเปนผูท่ีถูกแจงเวียนชื่อเปนผูท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการ 
สวนทองถ่ิน ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 

3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอ 
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันนั้น 

4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน 
ตําบลบอสุพรรณ ณ วันประกาศสอบราคาจางกอสรางหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมในการสอบราคาจางกอสรางครั้งนี้ 

5. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา 763,200.-บาท  (-เจ็ดแสนหกหม่ืนสามพัน 
สองรอยบาทถวน-) 
  6.  เปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับองคการบริหารสวนตําบลตองปฏิบัติดังนี้ 

6.1 นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ  
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

6.2 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

6.3 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตรายรับรายจายเงินแตละครั้งซ่ึงมี 
มูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 

กําหนดย่ืนซองสอบราคาในวันท่ี 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ.  2557  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือ 
การจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ท่ีวาการอําเภอสองพ่ีนอง ชั้น 2) และกําหนดใหยื่นซองสอบราคา ณ 
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณในวันท่ี 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันท่ี 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 
ระหวางเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. (เวนวันหยุดราชการ) กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันท่ี 28 เดือน ตุลาคม 
พ.ศ. 2557 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางขององคการบริหารสวนตําบล
ระดับอําเภอ (ท่ีวาการอําเภอสองพ่ีนอง ช้ัน 2) 

/ผูสนใจ... 
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เอกสารสอบราคาจาง เลขท่ี  2/2558 
การจาง โครงการบํารุงรักษาถนน ปรับปรุง ซอมสราง/ซอมแซมถนน จํานวน 2 โครงการ 
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ   ลงวันท่ี 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 

------------------------------ 
  ดวยองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา“องคการบริหารสวนตําบล”มีความประสงค
จะดําเนินการประกาศสอบราคาโครงการบํารุงรักษาถนน ปรับปรุง ซอมสราง/ซอมแซมถนน จํานวน 2 โครงการ 
รายละเอียดดังนี้  
  1. โครงการบํารุงรักษาถนนบานหัวกลับ-บานหนองพันเทา หมูท่ี 5 (บานหัวกลับ) หมู 18 (บานหนองพัน
เทา) กวาง 8 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.05 เมตร จํานวน 1 สาย รายละเอียดตามปริมาณงานและแปลนท่ีกําหนด      
  2. โครงการปรับปรุงซอมสราง/ซอมแซม หรือบํารุงรักษาถนนลาดยางสายบานหัววัง – บานบอสุพรรณ 
หมู 10,16 ผิวจราจรกวาง 8 เมตร ระยะทางยาว 0.245 กม. จํานวน 1 สาย รายละเอียดตามปริมาณงานและแปลนท่ี
กําหนด  

 

โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนดดังตอไปนี้ 
1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
1.1  แบบรูปรายการละเอียด 

  1.2  แบบใบเสนอราคา 
  1.3  แบบสัญญาจาง 
  1.4  แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันสัญญา) 
   (1) หลักประกันซอง 
   (2) หลักประกันสัญญา 
  1.5  สูตรปรับราคา 

1.6  บทนิยาม                 
        (1) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 

                                (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
1.7  แบบบัญชีเอกสาร               
        (1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1  
 (2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2  

 
 
 
 

/คุณสมบัติ... 
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       2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
        2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางท่ีสอบราคาจาง และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูท้ิงงานของ
ทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน หรือหามติดตอ หรือหามเขาเสนอราคากับ “องคการ
บริหารสวนตําบล” 
       2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน    ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
       2.3  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไมเปนผูกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.6 

      2.4 ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา    มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ี 
สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา 763,200.-บาท  (-เจ็ดแสนหกหม่ืนสามพันสองรอยบาทถวน-) และเปนผลงานท่ีเปน
คูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมี
กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวสิาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ีองคการบริหารสวนตําบล
เชื่อถือ 

2.5 เปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับองคการบริหารสวนตําบลตองปฏิบัติ 
ดังนี้ 

2.5 (1) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย  
หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

       2.5 (2) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับองคการบริหารสวนตําบล  ซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือ 
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

       2.5 (3) คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน    เวนแตรายรับรายจายเงินแตละครั้ง 
ซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 
  3. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซองใบเสนอ
ราคาเปน 2 สวน คือ 
  3.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารตอไปนี้ 

(1)ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด        ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   

บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
  (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห
สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
  (2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน  
พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
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  (3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา   ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขา
รวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย 
ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทางหรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1) 
  (4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
  (5) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.7 (1) 
  3.2 สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
  (1) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนลง
นามในใบเสนอราคาแทน พรอมสําเนาบัตรประชาชน ผูมอบ และผูรับมอบ พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
  (2) บัญชีรายการกอสราง  ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณคาแรงงาน  ภาษีประเภทตางๆ รวมท้ัง
กําไรไวดวย 

(3) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
(4) สําเนาใบเสร็จรับเงินหรือสําเนาใบเสร็จรับเงินคาซ้ือแบบเอกสารสอบราคา พรอมท้ังรับรองสําเนา

ถูกตอง 
(5) บัญชีเอกสารสวนท่ี  2  ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.7 (2) 

  4. การย่ืนซองสอบราคา 
  4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ 
ท้ังสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอจะตองระบุ
ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบ หรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไขเปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือ
ชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 
  4.2  ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ และราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน ในการเสนอ
ราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ
ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลข
และตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้น ซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และ
คาใชจายท้ังปวงไวแลว 
  ราคาท่ีเสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคาโดยภายใน
กําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
  4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ ไมเกิน 90 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน 
  4.4 กอนยื่นซองสอบราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวน   
และเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

 4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอย      จาหนาซองถึงประธานกรรมการ 
เปดซองสอบราคา โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจาง เลขท่ี 2/2558”  โดยยื่นตอ
เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ ในวันท่ี 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการ
ซ้ือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ท่ีวาการอําเภอสองพ่ีนอง ชั้น 2) และกําหนดใหยื่นซองสอบราคา 
ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ ในวันท่ี 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันท่ี  24 เดือน ตุลาคม 
พ.ศ. 2557 ระหวางเวลา 8.30 น. - 16.30 น. (เวนวันหยุดราชการ)  เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไม
รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
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  คณะกรรมการเปดซองการสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา  
เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม  และ
ประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการ
จางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ท่ีวาการอําเภอสองพ่ีนอง ชั้น 2) 

หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองการสอบราคากอนหรือในขณะท่ีมีการเปดซองใบเสนอราคาวา     
มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ  เชื่อวา
มีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมคณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออก
จากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาทีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก และ “องคการบริหารสวนตําบล” จะ
พิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาเปนผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท่ี
ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 
  ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจาก
คณะกรรมการเปดซองการสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนท่ีสุด 
  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวขางตน ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ท่ีวาการอําเภอสองพ่ี
นอง ชั้น 2)   ในวันท่ี 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป 
  การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวนแต
ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวาการขยายเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทองราชการอยางยิ่ง       และในกรณีท่ีผูวา
ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางอยางยิ่ง     ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาดังกลาวได 
  5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
  5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้    “องคการบริหารสวนตําบล”   จะพิจารณาตัดสินดวย     ราคารวม     
  5.2 หากผูเสนอราคารายใดท่ีมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง
หรือครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลวคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไมรับพิจารณา
ราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบ
ราคาในสวนท่ีท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ “องคการบริหารสวนตําบล” 
เทานั้น 
  5.3 “องคการบริหารสวนตําบล” สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้ 
  (1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีรับเอกสารสอบราคาหรือหลักฐานการรับเอกสารสอบราคา
ของ “องคการบริหารสวนตําบล” 
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           (2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือ

ท้ังหมดในใบเสนอราคา 
 

  (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปน สาระสําคัญหรือมีผลทํา
ใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
  (4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอม
ประทับตรา (ถามี) กํากับไว 
  5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ “องคการ
บริหารสวนตําบล”  มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง   สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคา
ได “องคการบริหารสวนตําบล”  มีสิทธิท่ีจะไมรับราคา หรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไม
ถูกตอง 
  5.5 “องคการบริหารสวนตําบล” ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการ
สอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญและใหถือวา
การตัดสินของ “องคการบริหารสวนตําบล” เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิไดรวมท้ัง “องคการ
บริหารสวนตําบล” จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงานหากมีเหตุเชื่อไดวาการ
เสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
  ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวา ไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อ
ไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได “องคการบริหาร
สวนตําบล” มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 
  6. การทําสัญญาจาง 
  ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับ “องคการบริหารสวน
ตําบล”  ภายใน  7  วัน     นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา 
ของราคาคาจางท่ีสอบราคาไวให “องคการบริหารสวนตําบล” ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี้ 
  6.1  เงินสด 
  6.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา หรือกอนหนา
นั้นไมเกิน 3 วัน ทําการของทางราชการ 
  6.3  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4 
  6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  6.5 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน เพ่ือการพาณิชยและ
ประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยได
แจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสอื
หนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4 (1)     
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         หลักประกันนี้จะคืนใหผูเสนอราคา หรือผูคํ้าประกันภายใน ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการ
สอบราคา (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว  
  การคืนหลักประกันซอง  ไมวาในกรณีใด ๆ จะ คืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

7. คาจางและการจายเงิน (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
  “องคการบริหารสวนตําบล” จะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน  1  งวด ดังนี้ 
  งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 100 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลว
เสร็จเรียบรอยตามสัญญารวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย 

8. อัตราคาปรับ 
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดใหอัตรารอยละ 0.10 ของคาจาง ตามสัญญาจางตอวัน 

  9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3 แลว แต
กรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา  1  ป  -  เดือน  นับถัดจาก
วันท่ี “องคการบริหารสวนตําบล” รับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชไดดีดังเดิม ภายใน 15 วัน 
นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้  ไดมาจาก        เงินอุดหนุนเฉพาะกิจใหแกองคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (กอสราง/ซอมแซมถนนท่ีรับถายโอนภารกิจ) การลงนามในสัญญาจะกระทําได
ตอเม่ือ “องคการบริหารสวนตําบล” ไดรับอนุมัติเงินคาโครงการบํารุงรักษาถนนบานหัวกลับ-บานหนองพันเทา หมูท่ี 5 
(บานหัวกลับ) หมู 18 (บานหนองพันเทา) กวาง 8 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.05 เมตร จํานวน 1 สาย รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแปลนท่ีกําหนด และ โครงการปรับปรุงซอมสราง/ซอมแซม หรือบํารุงรักษาถนนลาดยางสายบานหัววัง – 
บานบอสุพรรณ หมู 10,16 ผิวจราจรกวาง 8 เมตร ระยะทางยาว 0.245 กม. จํานวน 1 สาย ราคากลางของงานในครั้งนี้
เปนเงิน  1,696,000.-บาท (-หนึ่งลานหกแสนเกาหม่ืนหกพันบาทถวน-) ราคานี้เปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และ
“องคการบริหารสวนตําบล” ขอสงวนสิทธิขอสงวนสิทธิวาจะลงนามในสัญญาตอเม่ือไดรับอนุมัติเงินประจํางวดจากกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินแลวเทานั้น เม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณแลวใหเรงรัดดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จ
โดยเร็วและดําเนินการกอสรางตามสัญญา  ภายใน 7 วัน หลังจากลงนามในสัญญา 

10.2 เม่ือ “องคการบริหารสวนตําบล”  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง    และไดตกลง 
จางตามเอกสารสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และ
ของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชย
นาวี ดังนี้ 

 (1)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ      ตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม 
การพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ี   รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

(2)   จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ 
มายังประเทศไทย   เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดย
เรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอน บรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
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 (3)  ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1)  หรือ  (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ 

พาณิชยนาวี 
10.3  เสนอราคาซ่ึง    “องคการบริหารสวนตําบล”      ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง 

ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดระบุในขอ 6 “องคการบริหารสวนตําบล” อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย
อ่ืน (ถามี) รวมท้ังพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

10.4 “องคการบริหารสวนตําบล”     สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข     หรือขอกําหนดในแบบ 
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักอัยการสูงสุด (ถามี) 

11. การปรับราคาคางานกอสราง 
การปรับราคาคางานกอสรางตอมสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.5       จะนํามาใชในกรณีท่ีคางาน 

กอสรางสรางลดลงหรือ เพ่ิมข้ึน โดยวิธีการตอไปนี้ 
  ………………0.30+0.10Mt/Mo+0.40 At/Ao+0.10Et+Eo+0.10Ft/Fo…………….. 

สูตรการปรับราคา    (สูตรคา K )   จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามท่ีกําหนดไวใน 
สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ี “องคการบริหารสวนตําบล”  ไดขยายออกไป  โดยจะใชสูตรของทางราชการท่ีไดระบุใน
ขอ 1.5  
  12. มาตรฐานฝมือชาง 
         เม่ือ “องคการบริหารสวนตําบล”  ไดคัดเลือก ผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมี   และใชผู
ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงาน  และสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ
ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ  10  ของแตละ
สาขาชาง  แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย  1  คน  ในแตละสาขาชาง 
        11.1………………………………………ชางกอสราง…………………….…………..……. 
        11.2…………….………………………………...-……………………………………..………. 
        11.3…………….………………………………...-……………………………………..……….. 
  13.  ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติ     ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบ
ไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
 

 
 
 

          องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 
 
      (ลงชื่อ) 
                            นายกฤษณะ   บุญเสือ 
                         ลงวันท่ี  10  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 



 
ผูสนใจติดตอขอรับ/ซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,000.-บาท  ไดท่ีท่ีทําการองคการบริหารสวน 

ตําบลบอสุพรรณ ระหวางวันท่ี 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันท่ี 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 และดูรายละเอียดได
ท่ีเวบไซต WWW.Gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 084 – 4147478 (เวนวันหยุดราชการ) 
และองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ ขอสงวนสิทธิวาจะลงนามในสัญญาตอเม่ือไดรับอนุมัติเงินประจํางวดจาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแลวเทานั้น  
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  10  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 
 
 
 
      (ลงชื่อ) 
              นายธนวัน    ตันติเกษตรกิจ 
               นายกองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 
 
 
 


