
 
 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรตีบล็อก รอบฌาปนสถาน หมู่ที่ 4   

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

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  มคีวามประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีต

บล็อกรอบฌาปนสถาน  ขนาดสูง 0.70 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร  ณ หมู่ที่ 4  บ้านปากทาง

เจริญ  ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม ่ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ

ก าหนด ราคากลางในการสอบราคาจ้างครัง้นี้ เป็นเงิน  100,300.- บาท (หนึ่งแสนสามร้อยบาทถ้วน)  

วงเงินงบประมาณ    ๑๐๐,0๐๐.- บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
  

 ผูม้ีสทิธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังตอ่ไปนี้ 

 ๑.  เป็นผู้มอีาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานจา้งประเภทเดียวกันในวงเงนิไม่

น้อยกว่า  50,150.-  บาท 

๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผูท้ิง้งานของทางราชการและได้แจง้เวียนชื่อแล้ว  

๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย เว้นแตร่ัฐบาลของ 

ผูเ้สนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสทิธิ์ความคุ้มกันเชน่ว่านั้น 

๔.  ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหาร

ส่วนต าบลดอยหล่อ ณ วันประกาศสอบราคา หรอืไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา

อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจา้งครัง้นี้ 
 

ก าหนดยื่นซองสอบราคา   ในวันที่  28  สิงหาคม  ๒๕๕7 ถึงวันที่  10  กันยายน  ๒๕๕7 เวลา 

๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  โดยในวันที่  28 สิงหาคม   ๒๕๕7 ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมขอ้มูล

ข่าวสารการซือ้หรอืการจา้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ช้ัน ๒)   อาคารที่ว่าการอ าเภอดอยหล่อ  

และใน วันที่  29 สิงหาคม  255 7  ถึง วันที่ 10 กันยายน  ๒๕๕7 ยื่นซองสอบราคา  ณ  กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  12 กันยายน  ๒๕๕7  เวลา ๑๐.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวม

ข้อมูลขา่วสารการซือ้หรอืการจา้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ช้ัน ๒)  อาคารที่ว่าการอ าเภอดอยหล่อ 

จังหวัดเชยีงใหม่  

 

         /ผูส้นใจติดตอ่.... 
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ผูส้นใจติดตอ่ขอซือ้เอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  3๐๐.- บาท  ได้ที่กองคลัง องค์การบริหาร

ส่วนต าบลดอยหล่อ  ระหว่างวันที่  28  สิงหาคม  ๒๕๕7 ถึงวันที่  10  กันยายน  ๒๕๕7 ดูรายละเอียด 

ได้ทางเว็บไซต์   www.doilor.org    หรอืสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๕๓๓๖-๙๐๔๙   ต่อ ๑๒   

ในวันและเวลาราชการ  

 

   ประกาศ   ณ  วันที่   28  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕7   

       

 

     ว่าที่รอ้ยตรี 

                     (สุรพงค์  กาบวัง)                                        

                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  
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เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่    8/๒๕๕7 

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรตีบล็อก รอบฌาปนสถาน หมู่ที่ 4   

ตามประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลดอยหล่อ  ลงวันที่   28  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 

………….………………………………………. 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า   “องค์การบริหารส่วนต าบล”  มีความ 

ประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกรอบฌาปนสถาน  ขนาดสูง 0.70 เมตร  ยาวไม่

น้อยกว่า 50.00 เมตร  ณ หมู่ที่ 4  บ้านปากทางเจรญิ  ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม ่ 

ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อก าหนด  

ราคากลางในการสอบราคาจ้างครัง้นี้ เป็นเงิน  100,300.- บาท (หนึ่งแสนสามร้อยบาทถ้วน)  

วงเงินงบประมาณ    ๑๐๐,0๐๐.- บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี ้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

๑.๑ แบบรูปรายละเอียด 

๑.๒ แบบใบเสนอราคา  

๑.๓ แบบสัญญาจา้ง 

๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันสัญญา) 

     ๑.๕ สูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K )          

     ๑.๖ แบบบัญชเีอกสาร  

           (๑)  บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ 

           (๒)  บัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ 

     ๑.๗ บทนิยาม  

           (๑)  ผูเ้สนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกัน 

           (๒)  การขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม 

      ๑.๘  รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ตาม BOQ (Bill of Quantities)    

๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

๒.๑ ผูเ้สนอราคาต้องเป็นผู้มอีาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาจ้าง   

๒.๒ ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผูท้ิง้งานของทางราชการ และได้แจง้เวียนชื่อ  

      แล้วหรือไม่เปน็ผู้ที่ได้รบัผลของการสัง่ให้นิติบคุคลอื่นเปน็ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

๒.๓ ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู้ไม่เป็นผู้มีผู้ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ  

     สอบราคา หรอืไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม  

     ขอ้ ๑.๖ 

๒.๔ ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทยเว้นแต่  

      รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสทิธิและความคุ้มกันเช่นวา่นั้น  
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๒.๕ ผูเ้สนอราคาจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคล  มผีลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่  

      สอบราคา ในวงเงนิไม่นอ้ยกว่า  50,150-  บาท  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ 

      ส่วนราชการ หนว่ยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น หนว่ยงานอื่น ซึ่ง  

      มีกฎหมายบัญญัติใหม้ีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรอืหนว่ยงานเอกชน ที่  

      องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ เชื่อถือได้  

๓.  หลักฐานการเสนอราคา 

ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอ

ราคา เป็น  ๒   ส่วน  คือ 

      ๓.๑  ส่วนที่ ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

              (๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  

ก . หา้งหุ้นสว่นสามัญหรอืหา้งหุ้นสว่นจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสอืรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชรีายชื่อหุน้ส่วนผู้จัดการ ผูม้ีอ านาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

ข.  บริษัทจ ากัดหรอืบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสอืรับรองการ             

จดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณหส์นธิ  บัญชรีายชื่อกรรมการผู้จัดการ    ผูม้ีอ านาจควบคุมและบัญช ี    

ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

    (๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรอืคณะบุคคลที่มใิช่นติิบุคคลให้ยื่นส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนของผู้นัน้ ส าเนาขอ้ตกลงที่แสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน(ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนของผู้เป็นหุ้นสว่น พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

     (๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนองานรว่มกันในฐานะเป็นผู้รว่มค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ

การเข้าร่วมคา้ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รว่มค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมคา้ฝา่ยใดเป็นบุคคล

ธรรมดาที่มไิด้ถือสัญชาติไทย ก็ใหย้ื่นส าเนาหนังสอืเดินทาง หรอืถ้าผู้รว่มค้าฝา่ยใดเป็นนิติบุคคลใหย้ื่น

เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 

               (๔)  หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน ส าเนาใบทะเบียนพาณชิย์ ส าเนาใบทะเบียน

ภาษีมูลคา่เพิ่ม 

               (๕)  บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบใน ข้อ ๑.๖ (๑)        

        ๓.๒  ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  

              (๑)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผูเ้สนอราคามอบอ านาจให้

บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน   

              (๒)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพรอ้มทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง   ตามข้อ ๒.๔  

        (๓)  บัญชรีายการก่อสร้าง (หรอืใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์

ค่าแรง ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
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              (๔)  บัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒)  

เอกสารหลักฐานที่เป็นส าเนาให้ผู้เสนอราคารับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

๔. การยื่นซองสอบราคา 

๔.๑ ผูเ้สนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคา โดยไม่มีเงื่อนไขใด  ๆ    

      ทั้งสิน้ และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน โดย  

      ไม่มกีารขูดลบหรอืแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอ 

      ราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ดว้ยทุกแห่ง 

๔.๒ ผูเ้สนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชรีายการก่อสร้างให้ครบถ้วนในการเสนอ 

      ราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรอืราคา  ตอ่ 

      หน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกูต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ 

      จะต้องตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนังสือ ถ้าตัวเลขและตวัหนังสือไม่ตรงกนัให้ถือตัวหนังสือเปน็ 

      ส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิน้ซึ่งรวมค่าภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งทวงไว้แล้ว 

      ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่นอ้ยกว่า  6๐ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา 

      โดยภายในก าหนดยนืราคาผู้เสนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาที่ตนได้เสนอ ไว้และจ าถอนการเสนอ 

      ราคาไม่ได้ 

 ๔.๓ ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 45 วัน นับถัดจาก  

       วันลงนาม ในสญัญาจ้าง 

 ๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียดใหถ้ี่ถ้วนและ 

       เข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ  

       ราคา 

 ๔.๕ ผูเ้สนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนกึซองเรียบร้อยจ่าหนา้ซองถึง             ประธาน       

            คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรตีบล็อก รอบฌาปนสถาน  

       หมูท่ี่ 4   โดยระบุไว้ที่หนา้ซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่   8/๒๕๕7” ยื่น 

       ตรงต่อเจา้หนา้ที่  28  สิงหาคม  ๒๕๕7   ถึง  วันที่  10  กันยายน  ๒๕๕7    ตั้งแตเ่วลา  

       ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา  ๑๖.๓๐ น. โดยในวันที่    28  สิงหาคม  ๒๕๕7 ยื่นซองสอบราคา   

       ณ ศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการซือ้หรอืการจา้งของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    และระหว่าง  

       วันที่ 29 สิงหาคม  ๒๕๕7 ถึงวันที ่10 กันยายน  ๒๕๕7  ยื่นซองสอบราคา ณ กองคลัง   

       องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  ตั้งแต ่ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. เมื่อพ้นก าหนดเวลา 

       ยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะด าเนนิการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้สนอราคา 

แตล่ะรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๗(๑) ณ ประกาศ

สอบราคาหรอื และประกาศรายชื่อผูเ้สนอราคาที่มสีิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา  
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     หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ก่อนหรอืในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้

เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๗(๒) และคณะ

กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการจะตัด

รายชื่อผูเ้สนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเ้สนอราคาที่มสีิทธิได้รับ 

การคัดเลือก และองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่

คณะกรรมการฯ จะวินจิฉัยได้วา่ผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณา

ของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มกีารกระท าดังกล่าว 

ผูเ้สนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี 

ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรอืผูเ้สนอราคาที่กระท าการอันเป็น

การขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้วา่ราชการจังหวัด โดยอุทธรณ์

ภายใน ๓ วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจง้จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินจิฉัยอุทธรณ์ของผู้วา่

ราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 

  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มสีิทธิได้รับ

การคัดเลือกดังกล่าวข้างตน้ ณ ศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการซือ้การจา้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ช้ัน ๒) อาคารที่ว่าการอาคารที่ว่าการอ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม ่ในวันที่  12 กันยายน  ๒๕๕7 

ตั้งแตเ่วลา ๑0.30 น. เป็นต้นไป 

  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคสอง ย่อมไม่เป็นเหตุให้มกีารขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ

ราคาเว้นแต่ผู้วา่ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทาง

ราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นวา่การ

ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้วา่

ราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้  

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

    ๕.๑ ในการสอบราคาครัง้นี้ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อจะพิจารณาตัดสินดว้ยราคารวม 

    ๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติที่ไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรอืยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ 

       ถกูต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรอืยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว  

       คณะกรรมการเปดิซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เปน็ 

       ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่ 

       มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเปน็ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วน 

       ต าบลเท่าน้ัน 

    ๕.๓ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ สงวนสิทธิ์ไม่พจิารณาข้อเสนอราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มี 

      การผ่อนผันในกรณี ดังตอ่ไปนี้ 
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(๑) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้สนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรอืหลักฐานการรับ

เอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

(๒) ไม่กรอกชื่อนิตบิุคคล หรอืบุคคลธรรมดา หรอืลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด

หรอืทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(๓) เสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่สาระส าคัญหรอืมี

ผลท าใหเ้กิดความได้เปรียบเสียเปรียบแต่ผู้เสนอราคารายอื่น 

(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเ้สนอราคามิได้ลงลายมือช่ือ

พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้  

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรอืในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรอืองค์การ 

      บริหารส่วนต าบลมีสทิธิใหผู้เ้สนอราคาชีแ้จงขอ้เท็จจริง สภาพฐานะ หรอืข้อเท็จจริง อื่นใดที่ 

      เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อมีสทิธิที่จะไม่รับราคาหรอืไม่ท า 

      สัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรอืไม่ถูกต้อง 

๕.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรอืราคาหนึ่งราคาใด 

      หรือราคาที่เสนอทั้งหมดกไ็ด้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการ 

      หนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยกไ็ด้สดุแต่จะพิจารณา  

      ทั้งนี ้เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นส าคัญ และใหถ้ือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วน 

      ต าบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มไิด้ รวมทั้งองคก์ารบริหารส่วน 

      ต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเสมือนเป็นผู้ที่ทิ้งงานหากมีเหตุที่ 

      เชื่อถือได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรอืมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่า     ไม่อาจด าเนินงานตาม 

สัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรอืองค์การบริหารส่วนต าบลจะให้ผู้เสนอราคานัน้ชีแ้จงและ

แสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อถอืได้วา่ผูเ้สนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์หาก

ค าช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนต าบลมีสทิธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

๖. การท าสัญญาจ้าง 

ผูช้นะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจา้งตามแบบสัญญาจา้งดังระบุในข้อ ๑ .๓ กับทางองค์การ 

บริหารส่วนต าบลดอยหล่อภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น

จ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจา้งที่ประมูลได้ ใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อถอืไว้

ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างอนึ่งอย่างใด ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) เงินสด 

(๒) เช็คธนาคารสั่งจ่ายใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา

หรอืก่อนหนา้นั้น ไม่เกิน ๓ วัน ท าการของทางราชการ 

(๓) หนังสือค้ าประกันสัญญาของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันสัญญา ดัง

ระบุในข้อ๑.๔ 
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(๔) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรอืบริษัท

เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจกรรมเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ 

ธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึ่งแจ้งเวียนใหส้่วนราชการตา่ง ๆ 

ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใชต้ามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันนี้จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูช้นะการสอบราคา 

(ผูร้ับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจา้งแล้ว 

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อจะจา่ยเงนิค่าจา้ง โดยแบ่งออกเป็นหนึ่งงวด เป็นจ านวนเงินใน

อัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจา้ง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ให้แลว้เสร็จเรยีบร้อยตามสัญญา รวมทั้ง

ท าสถานที่ก่อสรา้งให้สะอาดเรียบร้อย 

๘. อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามสัญญาจา้ง  จะก าหนดในอัตราร้อยละ ๐.10 ของค่าจา้งตามสัญญาต่อวัน 

๙. การประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผูช้นะการสอบราคาได้ท าขอ้ตกลงเป็นหนังสือ หรอืท าสัญญาจา้งตามแบบดังระบุในข้อ ๑ .๓  

แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย

กว่า 2 ป ีนับถัดจากวันที่ผูว้่าจา้งรับมอบงาน โดยผู้รับจา้งตอ้งรบีจัดการแก้ไขให้ใชก้ารได้ดีดังเดิมภายใน 

๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  

      ๑๐.๑ เงินคา่จา้งส าหรับงานจา้งครัง้นี้ได้มาจาก เงนิอุดหนุนทั่วไป งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

              2557 

              การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ   องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับอนุมัติเงนิค่าวัสดุ 

         ก่อสร้างจาก เงนิอุดหนุนทั่วไป แล้วเท่านัน้ 

๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อได้คัดเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผู้รับจ้าง   และได้  

        ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว    ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าว  

        เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และ  

        สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคา  

        ซึ่งเปน็ผู้รับจ้างจะต้อง  ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี ดังนี้  

(๑) แจ้งการสั่งหรอืน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศตอ่ส านักงานคณะกรรมการ

การส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้จ้างสั่งหรอืซือ้ของจาก 

(๒) ต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้

บรรทุกเรืออื่นได้ 
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(๓) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรอืไทย หรอืเรือที่มสีิทธิเช่นเดี่ยวกับเรือไทยจาก

ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับการอนุญาตจากส านักงาน

คณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนัน้โดยเรืออื่นที่มิใชเ่รือไทยซึ่ง 

(๔) จะต้องได้รับอนุญาตเช่นนัน้ก่อนการบรรทุกของลงเรืออื่น หรอืเป็นของที่

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกเรืออื่น  

(๕) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรอื(๒) ผูร้ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการ

ส่งเสริมพาณิชย์นาวี 

      ๑๐.๓  ผูเ้สนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรอื   

          ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบใุนข้อ ๖  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

          จะริบหลกัประกนัซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค ้าประกนัซองทนัทีและอาจจะพิจารณา  

          เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย อื่น รวมทั้งจะพิจารณาให้เปน็ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง  

          ราชการ 

      ๑๐.๔  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอ้ก าหนดในแบบ  

               สัญญาจา้งให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด(ถ้ามี) 

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

       การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสตูรการปรับราคาดังระบไุว้ในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้กรณีที่ค่างาน

ก่อสร้างลดลงหรอืเพิ่มขึน้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้ 

 ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมตคิณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างตามหนังสือส านัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตร ีที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ใน

สัญญา หรอืภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่

ได้ระบุในข้อ ๑.๕ 

๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง 

เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ    ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดใหเ้ป็นผู้รับจ้างและได้ 

ตกลงจ้างก่อสรา้งตามประกาศนีแ้ล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าวผูเ้สนอ

ราคาจะต้องมีและใชผ้า่นการทดสอบมาตรฐานฝมีอืช่างจากคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานและทดสอบ

ฝมีอืแรงงานสถาบันของทางราชการหรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรองหรอืผูม้ีวุฒบิัตร ระดับ

ปวช. ปวส.และ ปวท . หรอืเทียบเท่าจากสถาบันการศกึษาที่ ก .พ. รับรองให้เข้ารับราชการในอัตราไม่ต่ า

กว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่ตอ้งมช่ีางจ านวนอย่างนอ้ย ๑ คน ในแตล่ะสาขาดังตอ่ไปนี้ 

๑๒.๑ สาขาช่างก่อสรา้ง 

๑๒.๒ สาขาช่างโยธา 
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๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสรา้งผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท์ี่กฎหมายและระเบียบได้  

ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลดอยหล่อ 

 

 

 

      วันท่ี   ๒8   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


