
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 
เรื่อง  ประกาศสอบราคาจ้าง 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน หมู่ที่ 5  ต.บางจาน  อ.เมือง จ.เพชรบุรี เพื่อ

ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ า ซอยกลางบ้าน หมู่ที่ 5 กว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 148 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 236.80 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.กว้าง 0.20 เมตร 
ยาว 148 เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.บางจานก าหนด  ราคากลาง 
271,000.-บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) 
  2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดอนหัวหยิน  หมู่ที่ 9  ต.บางจาน อ.เมือง           
จ.เพชรบุรี  เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอนหัวหยิน หมู่ที่ 9  ขนาดถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 150 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
ตามแบบท่ี   อบต.บางจานก าหนด  ราคากลาง  297,000.-บาท (-สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วนบาทถ้วน-)  

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตาใจ หมู่ที่ 3 ต.บางจาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี เพื่อ
ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า ซอยตาใจ หมู่ที่ 3 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 439.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า ขนาด 0.40 เมตร ยาว 150 
เมตร บ่อพักน้ า ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
บางจานก าหนด     ราคากลาง 381,400.-บาท (-สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)  

4. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรลูกรัง สายบ้านลุงเชื้อ หมู่ที่ 6 ต.บางจาน อ.เมือง         
จ.เพชรบุรี เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นข้างบ้านลุงเชื้อ หมู่ที่ 6 ใช้หินผุรองพ้ืนทาง กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 550 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยและลงลูกรังทรายเสริมผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 1,020 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพ้ืนที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียด
ตามแบบท่ี อบต.บางจานก าหนด ราคากลาง 210,000.-บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)  

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว ซึ่งมีผลงาน

ก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของราคากลางโครงการ และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
อ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน          
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

                               /โครงการที่ 1... 
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           โครงการที่ 1 มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า  135,500.-บาท 
          โครงการที่ 2 มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า  148,500.-บาท 
                             โครงการที่ 3 มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า  190,700.-บาท 
          โครงการที่ 4 มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า  105,000.-บาท 
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 
  5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบางจาน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา    
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้ 

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้    

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่    27  กรกฎาคม 2559  ณ บริเวณก่อสร้างโครงการต าบล    
บางจาน ดังนี้ 

  โครงการที่ 1 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น.  
  โครงการที่ 2 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น.  
  โครงการที่ 3 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น.  
  โครงการที่ 4 ระหว่างเวลา 13.30 น. ถึง 14.30 น. 
ก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 28  กรกฎาคม  2559 เวลา 15.00 น.             

เป็นต้นไป ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 
ทั้งนี้ หากผู้เสนอราคาใดไม่ไปดูสถานที่และรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบางจาน จะถือว่าผู้เสนอราคาได้ทราบรายละเอียดต่าง ๆ ตลอดแล้ว 
 

/ก าหนดยื่นซอง... 
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ก าหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่  11  กรกฎาคม 2559  ถึงวันที่  28                 
กรกฎาคม 2559 เวลา  08.30 น. – 16.30 น.  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน และ ก าหนด             
ยื่นซองสอบราคา    ในวันที่  29  กรกฎาคม 2559  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร             
การซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ และก าหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 

 โครงการที่ 1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  
 โครงการที่ 2 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป  
 โครงการที่ 3 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  
 โครงการที่ 4 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป 

  ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ขอซื้อเอกสารสอบราคา ดังนี้ 
โครงการที่ 1 ในราคาชุดละ 200.-บาท  
โครงการที่ 2 ในราคาชุดละ 300.-บาท   
โครงการที่ 3 ในราคาชุดละ 300.-บาท  
โครงการที่ 4 ในราคาชุดละ 200.-บาท  

ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559  
ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.bangchanphet.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 0-3277-0005 ต่อ 15 
 
 
    
 
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่   11   เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
 
 

( นายเสถียร  นิลทะสิน ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 

 

http://www.bangchanphet.go.th/


เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 3 / 2559 
การจ้างท า โครงการจ้างเหมา ดังนี้ 
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน หมู่ที่ 5  ต.บางจาน  อ.เมือง จ.เพชรบุรี  

  2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดอนหัวหยิน หมู่ที่ 9  ต.บางจาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี   
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตาใจ หมู่ที่ 3 ต.บางจาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี  
4. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรลูกรัง สายบ้านลุงเชื้อ หมู่ที่ 6 ต.บางจาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล   บางจาน    ลงวันที่    11  กรกฎาคม  2559 

 

องค์การบริหารส่วนต าบล                 บางจาน    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า   “องค์การ
บริหารส่วนต าบล”  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน หมู่ที่ 5  ต.บางจาน  อ.เมือง จ.เพชรบุรี เพื่อ
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ า ซอยกลางบ้าน หมู่ที่ 5 กว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 148 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 236.80 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.กว้าง 0.20 เมตร 
ยาว 148 เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.บางจานก าหนด  ราคากลาง 
271,000.-บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) 
  2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดอนหัวหยิน  หมู่ที่ 9  ต.บางจาน อ.เมือง           
จ.เพชรบุรี  เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอนหัวหยิน หมู่ที่ 9  ขนาดถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 150 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
ตามแบบท่ี   อบต.บางจานก าหนด  ราคากลาง  297,000.-บาท (-สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วนบาทถ้วน-)  

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตาใจ หมู่ที่ 3 ต.บางจาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี เพื่อ
ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า ซอยตาใจ หมู่ที่ 3 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 439.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า ขนาด 0.40 เมตร ยาว 150 
เมตร บ่อพักน้ า ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
บางจานก าหนด     ราคากลาง 381,400.-บาท (-สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)  

4. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรลูกรัง สายบ้านลุงเชื้อ หมู่ที่ 6 ต.บางจาน อ.เมือง         
จ.เพชรบุรี เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นข้างบ้านลุงเชื้อ หมู่ที่ 6 ใช้หินผุรองพ้ืนทาง กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 550 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยและลงลูกรังทรายเสริมผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 1,020 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพ้ืนที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียด
ตามแบบท่ี อบต.บางจานก าหนด ราคากลาง 210,000.-บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)  

โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

 

/1.เอกสารแนบท้าย... 
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1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจ้าง 
1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน  

(1) หลักประกันสัญญา 
 (2) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า  
 (3) หลักประกันผลงาน   
1.5  สูตรการปรับราคา 
 (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
 (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
1.6  บทนิยาม 
 (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
 (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
1.7 แบบบัญชีเอกสาร 
 (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1  
 (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2  
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

  1. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว ซึ่งมีผลงาน
ก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของราคากลางโครงการ และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
อ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน          
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 
           โครงการที่ 1 มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า  135,500.-บาท 
   โครงการที่ 2 มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า  148,500.-บาท 
                      โครงการที่ 3 มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า  190,700.-บาท 
   โครงการที่ 4 มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า  105,000.-บาท  
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 
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  5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบางจาน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา    
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้ 

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซอง ใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคา เป็น 2 ส่วน คือ 

 3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
      (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
      (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

      (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคล ที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

      (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา
ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุ 
ไว้ใน (1) 
       (4) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
       (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับ ซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.7 (1) 
  3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
       (1) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

                         /(2) ส าเนาหนังสือ... 
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       (2) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มี
การก าหนดผลงานตามข้อ 2.6 เท่านั้น) 
       (3) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
       (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับ ซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.7 (2) 

4. การเสนอราคา 
4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไข        

ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราราคาให้ชัดเจน จ านวน
เงินจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2   ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วนในการ
เสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคาหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อ 
รายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและ
ตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ คิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว ราคาท่ีเสนอ จะต้องเสนอ ก าหนดยืนราคา 

 โครงการที่ 1  ไม่น้อยกว่า 45 วัน 
 โครงการที่ 2  ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 โครงการที่ 3  ไม่น้อยกว่า 45 วัน   
โครงการที่ 4   ไม่น้อยกว่า 15 วัน   

นับแต่วันเปิดซองราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาเสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้ 

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  
โครงการที่ 1  ไม่เกิน 45  วัน 
โครงการที่ 2  ไม่เกิน 30  วัน   
โครงการที่ 3  ไม่เกิน 45  วัน 
โครงการที่ 4  ไม่เกิน 15 วัน 

  4.4   ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ 
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา    
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4.5   ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 3/2559”  
ระบุชื่อโครงการไว้หน้าซอง  โดยยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่รับซอง ระหว่างวันที่    11  กรกฎาคม 2559   ถึง
วันที่   28  กรกฎาคม  2559  ระหว่างเวลา   08.30  น. ถึง  16.30  น.  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางจาน และในวันที่ 29  กรกฎาคม  2559  ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ      เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบ
ราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด         และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคา
ในวันที่  1 สิงหาคม  2559   ดังนี้ 

โครงการที่ 1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป    
โครงการที่ 2 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป  
โครงการที่ 3 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  
โครงการที่ 4 ตั้งแต่เวลา 14.30 น.เป็นต้นไป  

ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  
     5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

  5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสินเป็นรายโครงการ 
  5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา  
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะ 
เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 
  5.3 องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ         
ผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(2)   ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง         
อย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

(4)    ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
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 5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือ ไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 5.5 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทาง                           
ราชการเป็นส าคัญ หรือให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคา
เสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอ
ราคากระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมา
เสนอราคาแทน เป็นต้น   
 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่
ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  
องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
 5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.6 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจที่จะตัดชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออก
จากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5 และองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็น            
ผู้ทิ้งงาน 
 ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซอง         
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 6. การท าสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 
1.3 กับองค์การบริหารส่วนต าบล ภายใน          7        วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้า ของราคาจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

/6.1  เงินสด... 
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  6.1 เงินสด 
  6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
  6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4  
  6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  6.5 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ  
พาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่  
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ       
ค้ าประกันของธนาคารตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะ 
สัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท) 
  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  
 (ผู้รับจ้าง) พ้นจากผู้ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน   
  องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น         -             งวด ดังนี้ 
  งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ            -            ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน           
                           ให้แล้วเสร็จภายใน            -                วัน 
  งวดที่ 2 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ           -             ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน           
                            ให้แล้วเสร็จภายใน             -               วัน 
  งวดที่ 3 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ          -              ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน           
                            ให้แล้วเสร็จภายใน             -               วัน 
  งวดที่ 4 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ            -             ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน           
                   ให้แล้วเสร็จภายใน            -                วัน 
  งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ         100               ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญารวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
 
 8. อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ    0.10    ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน  
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 9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ส าหรับ
โครงการที่ 1 – 3  รับประกันความช ารุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี และโครงการที่ 4 รับประกันความ
ช ารุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า 6 เดือน  นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้าง
ต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน    15     วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุด
บกพร่อง 
 10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  10.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ    อบต.บางจาน  
การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับอนุมัติค่าก่อสร้างจากงบประมาณ                          
 -        แล้วเท่านั้น 
  10.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง 
จ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

(1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของ ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(2) จัดการให้ส่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก 
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
  10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  10.4 องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัด หรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
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 11. มาตรฐานฝีมือช่าง 
  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้อง
มีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ 
ปวช. ปวส. และปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก .พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างต่อไปนี้ 
  11.1  ปวช. ช่างก่อสร้าง  หรือเทียบเท่า    
  11.2    -     
  11.3    -     
  
 12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนด
ไว้โดยเคร่งครัด 
 
       องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 

       วันที่    11    เดือน    กรกฎาคม   พ.ศ.   2559 


