
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



     เอกสารสอบราคาจ้าง เลขท่ี  2/2559 
โครงการปรับปรงุอาคารส านักงาน อบต.แวงน้อย 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ลงวันท่ี   10  พฤษภาคม  2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล” มีความประสงค์จะสอบ
ราคา  จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน อบต.แวงน้อย  โดยด าเนินการปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย โดยก่อสร้างอาคารส านักงาน คสล. 1 ช้ัน ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 94.50 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยก าหนด  ราคากลาง  501,000.-บาท (ห้าแสนหนึ่ง
หมื่นบาทถ้วน) 

โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

                1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจ้าง 
1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันสัญญา) 

                  1.5………………………………………………………………………. 

                 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
      2.1 เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาชีพรับจ้างท างานท่ีสอบราคาดังกล่าว 

                       2.2  ไม่เป็นผู้ท่ีถูกแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 
                           2.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีค าส่ังให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

      2.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาจ้างครั้งนี้   

      2.5 มีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  130,000.-บาท  และเป็นผลงานท่ีเป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานเอกชนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเช่ือถือ 

      2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึง่ได้มีการระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือว่าเป็น
คู่สัญญาท่ีไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                          2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                          2.8 คู่สัญญาต้องได้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงิน แต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
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3.  หลักฐานการเสนอราคา 
                 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้ 

                                    3.1 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้ามี) พร้อม
ท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 

           3.2 หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

                                 3.3 ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมท้ังรับรองส าเนา  (ในกรณีท่ีมีการก าหนดผลงานตาม
ข้อ 2.3) 

                                      3.4 บัญชีรายการก่อสร้าง  หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าแรงงาน 
ภาษี ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 

                        3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองราคา 

            4.   การยื่นซองสอบราคา 
       4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

ท้ังส้ิน  และ จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน   จ านวนเงินท่ีเสนอจะต้อง
ระบุตรงกันท้ังตัวเลข  และตัวอักษร โดยไม่มีการขีดลบ  หรือ  แก้ไข หากมีการขูดลบ  ตก เติม  แก้ไข เปล่ียนแปลง   
จะต้องลงลายมือช่ือเสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                                  4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 

ในการเสนอราคา  ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย  และ
หรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและ
ตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกนัให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้แล้ว 

                        ราคาท่ีเสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับต้ังแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายใน
ก าหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                        4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  90  วัน       นับจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้างหรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้เริ่มท างาน 

                        4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคา  เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วน
และเข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

                        4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง   เลขท่ี  2/2559” โดยยื่น โดยตรงต่อ
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ  ในวันท่ี  10  พฤษภาคม  2559  ถึงวันท่ี  24 พฤษภาคม   2559  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  
ณ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย และในวันท่ี  25  พฤษภาคม 2559 ก าหนด
ยื่นซองสอบราคา เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลระดับอ าเภอ  (ท่ีว่าการอ าเภอแวงน้อย  ช้ัน  2) 

                       เมื่อพ้นก าหนดยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันท่ี  26  พฤษภาคม  2559   ต้ังแต่เวลา  09.30  น. เป็นต้นไป 
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           5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา  
                      5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วย  ด้วยราคารวม  และจะ
พิจารณาผู้รับจ้างท่ีอยู่ในฐานเดียวกัน  ส าหรับผู้รับจ้างท่ีไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม  หากเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะหักภาษีมูลค่าเพิ่มก่อน  จึงเป็นวงเงินท าสัญญา         
                      5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา  ไม่ถูกต้อง  
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อท่ี 3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือ  ท่ีผิดแผกไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคัญ  ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลเท่านั้น 
                         5.3 องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี  
ดังต่อไปนี ้

                      (1)   ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

                               (2)  ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
ท้ังหมดในใบเสนอราคา  

                   (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระส าคัญ  หรือมี
ผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

                               (4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบตก เติม แก้ไข เปล่ียนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือช่ือพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 

           5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

      5.5  องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธท่ีิจะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบ
ราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มไิด้ รวมท้ังองค์การบริหารส่วนต าบลจะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ท้ิงงาน หากมีเหตุท่ีเช่ือได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดย
ไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
                     ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินการตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีท าให้เช่ือถือ
ได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์   หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้  องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

6.  การท าสัญญาจ้าง                                  
                        ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3  กับองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ภายใน  5 วัน  นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงนิเท่ากับ ร้อยละ  5  ของ
ราคาค่าจ้างท่ีสอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี ้
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   6.1 เงินสด 
                      6.2 เช็คท่ีธนาคารส่ังจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเป็นเช็คลงวันท่ี ท่ีท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้น  
ไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 

              6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ  ในขอ้  1.4 
 6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                      6.5  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์  และ
ประกอบการธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ให้ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารตามท่ี
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด  (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างท่ีมีวงเงินไม่เกิน  10  ล้าน
บาท)     

                      หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง)  
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว       

             7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมาเปน็งวด)      
องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยแบ่งออกเป็น  1  งวด  ดังนี้ 

                  งวดท่ี  1  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ…………-….………....ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
...............................................………………….……………….……………………………….. ให้แล้วเสร็จภายใน..........-..........วัน      

                  งวดท่ี  2  เป็นจ านวนเงินในอัตรารอ้ยละ……….…..-…….…ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
.....................................................................................................................ให้แล้วเสร็จภายใน...........-..........วัน             
                 งวดท่ี  3  เป็นจ านวนเงินในอัตรารอ้ยละ……….…..-………….ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
……………………………………………..………………………………………….………...… ให้แล้วเสร็จภายใน.........-............วัน   

       งวดท่ี  4  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ……………-…………ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
……………………………………………………………………….…………………………..….ให้แล้วเสร็จภายใน………-…………วัน   

      งวดสุดท้าย  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ   100    ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท้ังหมดให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญา  รวมท้ังสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย     

8.  อัตราค่าปรับ  
               ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ  0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

9.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง   
                       ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่
กรณีจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  -   เดือน  2   ป ี  นับถัดจากวันท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   7   วัน  นับ
ถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  

             10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  
                          10.1   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า ปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2559  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปและ
งบประมาณเพียงพอ จะเรียกมาท าสัญญาเมื่อได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  แล้วเท่านั้น 
 
 



 

 


