
 
 
 

 
 

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง 
เร่ือง  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง หมู่ที่ 1 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง หมู่ที่ 1  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ซ่อมแซมฝ้าเพดานและกันสาดโดยรอบ 
2. ปรับปรุงผิวพ้ืนโดยการปูกระเบื้องเคลือบ 
3. ปรับปรุงห้องน้ํา 4 ห้อง 
4. ต่อเติมเวทีด้านหน้า 
5. เปลี่ยนประตู-หน้าต่าง 9 ชุด 
6. ทาสีใหม่ท้ังหมด 
7. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าท่ีชํารุด 
8. ทําป้าย 

 ก่อสร้างตามแบบขององค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จํานวน 1 ป้าย ราคากลาง  490,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)  ระยะเวลาดําเนินการ 60 วัน จํานวน  ๑  
งวด 

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
 ๑.  ผู้เสนอราคาเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีสอบราคาจ้างดังกล่าว ซ่ึงมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน
และเป็นสัญญาเดียวกัน  วงเงินไม่น้อยกว่า   245,000.- บาท 
 ๒.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว              
 ๓.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๔.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลฉลอง ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้   
 5.  เป็นผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง 

      6.  เป็นผู้ท่ีปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 โดยกําหนดให้คู่สัญญาปฏิบัติดังนี้ 

(1)  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
     (2)  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (ต้องยื่นหลักฐานแบบแสดงการลงทะเบียนในวันยื่นเอกสาร
เสนอราคาด้วย)  
                                                                                                          /(3)  คู่สัญญาต้อง... 
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(3)  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมี
มูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 

  กําหนดดูสถานท่ีก่อสร้างและกําหนดรับฟังคํา ช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ในวันท่ี 12                                          
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕8 ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง เวลา 09.๐๐ น. ถึงเวลา ๑0.๐๐ น. 
 

  ผู้ซ้ือเอกสารรายใดไม่ไปดูสถานท่ีและรับฟังรายละเอียดเพ่ิมเติมตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น 
องค์การบริหารส่วนตําบลฉลองจะถือว่าได้รับทราบคําชี้แจงตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ดีแล้ว เม่ือมีอุปสรรค
และปัญหาในการทํางานจะนํามาอ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองไม่ได้   

  กําหนดย่ืนซองสอบราคาระหว่างวันท่ี  2  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕8  ถึงวันท่ี 13  เดือน 
กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕8  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)  ณ ส่วนการคลัง 
องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง ยกเว้นวันท่ี  4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕8 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 
น.  ยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ  ท่ีว่าการ
อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช (สํานักงานท้องถ่ินอําเภอสิชล)  หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับได้ตั้งแต่วันท่ี  2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ถึงวันท่ี  13  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558  โดยจะถือวัน
และเวลาท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง 

  กําหนดเปิดซองสอบราคาในวันท่ี  16  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕8  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. 
เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับ
อําเภอ  ท่ีว่าการอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (ห้องท้องถ่ินอําเภอสิชล)    

  ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมและขอซ้ือเอกสารสอบราคาจ้างในราคาชุดละ 1,000.- 
บาท  ได้ท่ีส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง  ระหว่างวันท่ี 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕8  ถึงวันท่ี  13  
เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕8  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๓๕-๔๑๓๗ ในวันและเวลาราชการหรือทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ 
www.chalong.go.th  

 

   
  ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒    เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๕8 
 

 

 

                                                                                (ลงชื่อ) 
                (นายสุนทร   ใจห้าว) 
        นายกองค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง 
 

 

 

 

 

 



 

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่  2 / ๒๕๕8 
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง หมู่ที่ 1  

ตามประกาศองคก์ารบริหารส่วนตําบลฉลอง ลงวันที่   2  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕8 
------------------------------------------------------------------- 

องค์การบริหารส่วนตําบลฉลองซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า   “องค์การบริหารส่วนตําบล”  มีความประสงค์จะ
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง หมู่ท่ี 1  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ซ่อมแซมฝ้าเพดานและกันสาดโดยรอบ 
2. ปรับปรุงผิวพ้ืนโดยการปูกระเบื้องเคลือบ 
3. ปรับปรุงห้องน้ํา 4 ห้อง 
4. ต่อเติมเวทีด้านหน้า 
5. เปลี่ยนประตู-หน้าต่าง 9 ชุด 
6. ทาสีใหม่ท้ังหมด 
7. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าท่ีชํารุด 
8. ทําป้าย 

 ก่อสร้างตามแบบขององค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จํานวน 1 ป้าย ราคากลาง  490,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน-)  ระยะเวลาดําเนินการ 60 วัน จํานวน  ๑  
งวด    โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
    ๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด 
    ๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
    ๑.๓  แบบสัญญาจ้าง 
    ๑.๔  แบบหนังสือคํ้าประกัน  
          (๑)  หลักประกันสัญญา 
    ๑.๕  บทนิยาม 
 (๑)  ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
    ๑.๖  แบบบัญชีเอกสาร 
 (๑)  เอกสารส่วนท่ี ๑ 
 (๒)  เอกสารส่วนท่ี ๒ 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 ๒.๑.  ผู้เสนอราคาเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีสอบราคาจ้างดังกล่าว ซ่ึงมีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกันและเป็นสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 245,0๐๐.- บาทและเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเชื่อถือ 
 ๒.๒.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว              
 ๒.๓.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 

 /2.4 ผู้เสนอราคา... 
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 2.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ฉลอง  

      2.6.  เป็นผู้ท่ีปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 โดยกําหนดให้คู่สัญญาปฏิบัติดังนี้ 

(1)  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
     (2)  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (ต้องยื่นหลักฐานแบบแสดงการลงทะเบียนในวันยื่นเอกสาร
เสนอราคาด้วย)          

(3)  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมี
มูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้   

๓. หลักฐานการเสนอราคา 
     ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา 
เป็น ๒ ส่วน คือ 
 ๓.๑  ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
   (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัดให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
   (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัท มหาชน จํากัดให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง 
  (๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้
เป็นหุ้นสวนพร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
  (๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสําเนาสัญญาของการ
เข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่
สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้                    
ในข้อ (๑) 
  (๔)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทและสําเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้า
มี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
  (๕)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
 ๓.๒  ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (๑)  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจให้
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  (๒)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง (ใช้ในกรณีท่ีมีการกําหนดผลงาน
ตามข้อ ๒.๕ เท่านั้น) 
  (๓)  บัญชีรายการ (ใบแจ้งปริมาณงาน) ซ่ึงจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษี
ประเภทต่างๆ รวมท้ังกําไรไว้ด้วย 
  (๔)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๖ 
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          ๔. การเสนอราคา 
           ๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น  
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอจะต้องระบุ
ตรงกันท้ังตัวเลขและหนังสือโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติมแก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลง
ลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วย ทุกแห่ง     
           ๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ในการเสนอราคา
ให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ
ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้า
ตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากร
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท้ังปวงไว้แล้ว 
 ราคาท่ีเสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  90 วัน  นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
          ๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  60  วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาจ้าง หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตําบลให้เริ่มทํางาน 
   ๔.๔  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วน
และเข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสาร สอบราคา 
 ๔.๕  กําหนดขายเอกสารสอบราคาระหว่างวันท่ี  ๒  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕8 ถึงวันท่ี 13 เดือน 
กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕8  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ส่วนการคลัง องค์การ
บริหารส่วนตําบลฉลอง 
 ๔.๖  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้าง  โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขท่ี 2/
๒๕๕8  โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง หมู่ท่ี 1  กําหนดยื่นต่อองค์การบริหาร
ส่วนตําบลฉลองในวันท่ี  2  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕8  ถึงวันท่ี 13  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕8 ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐น. ถึง๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง และในวันท่ี 4  
เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕8  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือ
หรือการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ  ท่ีว่าการอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (ห้อง
ท้องถ่ินอําเภอสิชล) เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
 

 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้
เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
 

 หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามี
ผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการ
กระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออก
จากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกและองค์การบริหารส่วนตําบลจะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการจะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้
ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว  
 ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมอาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลภายใน ๓ วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้ถือเป็นท่ีสุด 
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 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น กําหนดเปิดซองสอบราคาในวันท่ี  16  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕8 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็น
ต้นไป  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัด ซ้ือหรือการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ               
ท่ีว่าการอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (ห้องท้องถ่ินอําเภอสิชล)   

 การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคาเว้นแต่นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและใน
กรณีท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมี
อํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 ๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
        ๕.๑  ในการสอบราคาครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตําบลฉลองจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม และ
องค์การบริหารส่วนตําบลฉลองขอสงวนสิทธิ์สําหรับผู้ท่ียื่นเอกสารถูกต้องเท่านั้น 
               ๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้
เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคา
ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาว่าเป็นประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้น 
 ๕.๓  องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาขององค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง 
                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาหรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือท้ังหมด
ในใบเสนอราคา 
                (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระสําคัญหรือมีผล
ทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                (๔)  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
  ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การ
บริหารส่วนตําบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับ     ผู้เสนอ
ราคาได้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิ์ท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง 
                ๕.๕  องค์การบริหารส่วนตําบลทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ 
และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ 
รวมท้ังองค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ท้ิงงานไม่ว่าจะ
เป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุผลท่ีเชื่อถือได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต 
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
 
                      /ในกรณีท่ี... 
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 ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตําบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให้
เชื่อว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากคําชี้แจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ องค์การ
บริหารส่วนตําบลฉลองมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น   
 ๕.๖  ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ณ วันสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจท่ีตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ
ตามข้อ ๔.๖ และองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็น           ผู้ท้ิงงาน 
 ในกรณีนี้หากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ท่ีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้          
 

                   ๖. การทําสัญญาจ้าง 
                    ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ ๑.๓ กับองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  ภายใน  ๗ วัน  นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อย
ละห้า (๕%)  ของราคาค่าจ้างท่ีสอบราคาได้ให้องค์การบริหารส่วนตําบลยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา  โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
                      ๖.๑  เงินสด 
                      ๖.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
                      ๖.๓  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)  
                      ๖.๔  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                      ๖.๕  หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน
ต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                     หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน  นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับ
จ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว       

                 ๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
                    องค์การบริหารส่วนตําบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง   โดยแบ่งออกเป็น  ๑  งวด   ดังนี้   
                    องค์การบริหารส่วนตําบลฉลองจะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง 
เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท้ังหมดให้เรียบร้อยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
                         

  ๘.  อัตราค่าปรับ 
                     ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกําหนดในอัตรา ร้อยละ ๐.๑๐   ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

   ๙. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                   ผู้ชนะการสอบราคาซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓  
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า –  เดือน 1  ปี นับ
ถัดจากวันท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับมอบงานโดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน  ๑๕  วันนับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง        
                               / 10. ข้อสงวนสิทธิ์... 
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 ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

                    ๑๐.๑  เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจาก เงินงบประมาณประจําปี ๒๕๕8  แผนงาน
เคหะและชุมชนและจะลงนามในสัญญาจ้างได้ต่อเม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองมีงบประมาณเพียงพอและ
องค์การบริหารส่วนตําบลฉลองสามารถยกเลิกการจัดหาได้หากภายในปีงบประมาณ 2558 มีงบประมาณไม่
เพียงพอและเนื่องจากราคากลางในการก่อสร้างสูงกว่าราคางบประมาณ หากผู้เสนอราคาได้เสนอราคาสูงกว่า
งบประมาณ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีอํานาจในการต่อรองราคาให้คงเหลือเท่ากับหรือน้อยกว่าราคา
งบประมาณและองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองมีสิทธิ์จ่ายค่าจ้างได้เท่ากับหรือน้อยกว่าราคางบประมาณเท่านั้น 
                    ๑๐.๒  เม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตก
ลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  
และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ดังนี้ 

(๑)  แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้                                                
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเป็นของท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

 (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวี 
 ๑๐.๓   ผู้เสนอราคาซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดระบุในข้อ ๖ องค์การบริหารส่วนตําบลฉลองอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหาย (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                     ๑๐.๔   องค์การบริหารส่วนตําบลฉลองสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 ๑๐.๕  หากมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้เจ้าหน้าท่ีรับซองหรือคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาแล้วแต่กรณีนําปัญหาดังกล่าวเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด คําชี้ขาดของ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลถือเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามและนําไปเป็นเหตุฟ้องร้องในทางคดีมิได้ 
               ๑๑.  มาตรฐานฝีมือช่าง   
                    เม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและ
ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. 
หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑๐ ของ
แต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 
 ๑๑.๑  ก่อสร้างหรือโยธา 
 ๑๑.๒  ……………………….. 
 ๑๑.๓  ……………………….. 
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๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหว่างระยะเวลากากรก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้
กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 
 
 
 

      องคก์ารบริหารส่วนตําบลฉลอง 
 

 

            อิษยา  บุญเหลือ 
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