
 

 
   

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต ้
 

เร่ือง  สอบราคาจ้าง  จ้างเหมาโครงการ จ านวน ๗ โครงการ  
 

 
 

 

 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล วิสัยใต้   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการ   
จ านวน ๗ โครงการ  ตามรายละเอียดดังนี้  

๑. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายยุทธศาสตร์  หมู่ที่ ๒  ถนนกว้าง  ๖  เมตร  ผิวจราจร  ๔  เมตร  
ระยะทาง  ๑,๓๐๐  เมตร  ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด  โดยมีงานขุดตอถางป่า  ๗,๘๐๐  ตารางเมตร, งานวางท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๐.๖๐ x ๑.๐๐เมตร  จ านวน  ๑๘  ท่อน,  งานวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จ านวน  ๒๖  ท่อน,  งานลูกรัง  ๑,๘๗๒  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัดและติดตั้งป้าย
แนะน าโครงการ   จ านวน  ๑  ป้าย  ราคากลาง  ๓๕๑,๖๐๐.-บาท (-สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน-) 

๒. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายค่ายลูกเสือ  หมู่ที่ ๘  ถนนกว้าง  ๖  เมตร   ผิวจราจร  ๔  เมตร  
ระยะทาง  ๒๕๐  เมตร  ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด  โดยมีงานขุดตอถางป่า  ๑,๕๐๐  ตารางเมตร,  งานวางท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร  จ านวน  ๙  ท่อน,  งานลูกรัง  ๕๐๐  ลูกบาศก์เมตร, งานหินคลุก  
๒๗๐  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัดและติดตั้งป้ายแนะน าโครงการ   จ านวน  ๑  ป้าย  ราคากลาง  ๒๕๒,๑๐๐.-บาท 
(-สองแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)  

๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก  ซอยธรรมเจริญ  หมู่ที่ ๗   ถนนกว้าง  ๖  เมตร  ผิวจราจร       
๔  เมตร  ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตร  ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด  โดยมีงานเกรดปรับแต่งถนนเดิม  ๔,๐๐๐  ตารางเมตร,   
งานหินคลุก  ๑๔๐  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัดเซาะร่องน้ า  ราคากลาง  ๙๖,๓๐๐.-บาท (-เก้าหมื่นหกพัน    
สามร้อยบาทถ้วน-) 

๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก  ซอยในเมือง  หมู่ที่ ๗   ถนนกว้าง  ๖  เมตร  ผิวจราจร  ๔  เมตร  
ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตร  ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด  โดยมีงานเกรดปรับแต่งถนนเดิม  ๔,๐๐๐  ตารางเมตร,   งานหินคลุก  
๑๔๐  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัดเซาะร่องน้ า  ราคากลาง  ๙๖,๓๐๐.-บาท (-เก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน-) 

๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก  ซอยร่วมใจสามัคคี  หมู่ที่ ๗  ถนนกว้าง  ๖  เมตร  ผิวจราจร     
๔  เมตร  ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตร  ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด  โดยมีงานเกรดปรับแต่งถนนเดิม  ๔,๐๐๐  ตารางเมตร,   
งานหินคลุก  ๑๔๐  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัดเซาะร่องน้ า  ราคากลาง  ๙๖,๓๐๐.-บาท (-เก้าหมื่นหกพัน    
สามร้อยบาทถ้วน-) 

๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก  ซอยหัวหิน  หมู่ที่ ๗  ถนนกว้าง  ๖  เมตร  ผิวจราจร  ๔  เมตร  
ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตร  ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด  โดยมีงานเกรดปรับแต่งถนนเดิม  ๔,๐๐๐  ตารางเมตร,   งานหินคลุก  
๑๔๐  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัดเซาะร่องน้ า  ราคากลาง  ๙๖,๓๐๐.-บาท (-เก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน-) 

 
//๗. โครงการ...... 
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๗. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนหินคลุก  ซอยแก่งอนุรักษ์ ๑, ๒  หมู่ที่ ๑๐   ถนนกว้าง  ๖  เมตร    
ผิวจราจร  ๔  เมตร  ระยะทาง  ๖,๓๐๐  เมตร  ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด  โดยมีงานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ  ๑๒,๐๐๐  
ตารางเมตร,  วางท่อระบายน้ า คศล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร  จ านวน  ๘ ท่อน, งานหินคลุก  ๒๐๐  
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัด  พร้อมป้ายแนะน าโครงการ  จ านวน ๑ ป้าย  ราคากลาง  ๓๔๕,๗๐๐.-บาท            
(-สามแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)     

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 

                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
  ๓. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลวิสัยใต้ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
           ๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ   ๕๐    
ของงานจ้างที่สอบราคา 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่   ๒  มิถุนายน   ๒๕๕๗   โดยให้มาพร้อมกัน  ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบล วิสัยใต้  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ถึงเวลา  ๑๑.๐๐  น.  เพ่ือลงชื่อและออกเดินทางไปดู
สถานที่พร้อมกัน พร้อมทั้งรับฟังค าชี้แจงรายละเอียด เพิ่มเติมในวันเดียวกัน เวลา  ๐๙.๐๐ น.   ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  (ผู้ไม่มาดูสถานที่ ถือว่าได้ทราบสถานที่ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ดีแล้ว เมื่อ
มีปัญหาและอุปสรรคในเวลาท างาน จะน ามาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ไม่ได)้ 

  ก าหนดขายซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน   
๒๕๕๗  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้   อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร ในวันและเวลาราชการ  

ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม   ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน   
๒๕๕๗    ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร ในวันและเวลาราชการ 

วันที่ ๖ มิถุนายน  ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ
การจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอสวี  

ก าหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐  น. เป็นต้นไป  
ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร   
 

//ผู้สนใจติดต่อ...... 
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ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาดังนี้ 
- โครงการที่ ๑ ราคาชุดละ ๑,๕๐๐.-บาท (-หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
- โครงการที่ ๒ ราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-) 
- โครงการที่ ๓ ราคาชุดละ ๓๐๐.-บาท (-สามร้อยบาทถ้วน-) 
- โครงการที่ ๔ ราคาชุดละ ๓๐๐.-บาท (-สามร้อยบาทถ้วน-) 
- โครงการที่ ๕ ราคาชุดละ ๓๐๐.-บาท (-สามร้อยบาทถ้วน-) 
- โครงการที่ ๖ ราคาชุดละ ๓๐๐.-บาท (-สามร้อยบาทถ้วน-) 
- โครงการที่ ๗ ราคาชุดละ ๑,๕๐๐.-บาท (-หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 

ได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบล วิสัยใต้   ระหว่างวันที่   ๒๘ พฤษภาคม   ๒๕๕๗  ถึงวันที่       
๑๐ มิถุนายน   ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗-๕๕๖๑๔๖  ในวันและเวลาราชการ  และ        
ดูรายละเอียดไดท่ี www.wisaitai.go.th  
 

   ประกาศ   ณ   วันที่  ๒๘  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
 
 

(ลงชื่อ) 
 

               (นายชวลิต  อาจหาญ) 
                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  ๑๗ /๒๕๕๗ 
การสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายยุทธศาสตร์  หมู่ที่ ๒  ต าบลวิสัยใต ้

     ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  ลงวันที่  ๒๘  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล วิสัยใต้  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล ”             
มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ ๒  กว้าง  ๖  เมตร  ผิวจราจร  
๔  เมตร  ระยะทาง  ๑,๓๐๐  เมตร  ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด  โดยมีงานขุดตอถางป่า  ๗,๘๐๐  ตารางเมตร, งานวางท่อ
ระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๐.๖๐ x ๑.๐๐เมตร  จ านวน  ๑๘  ท่อน,  งานวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จ านวน  ๒๖  ท่อน,  งานลูกรัง  ๑,๘๗๒  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัดและติดต้ัง
ป้ายแนะน าโครงการ   จ านวน  ๑  ป้าย  ราคากลาง  ๓๕๑,๖๐๐.-บาท (-สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน-)   
โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังนี้ 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด    
๑.๒ แบบใบเสนอราคา     
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง     

          ๑.๔  ................................................................................................... 
                     ๑.๕ ………………………………………………………….……… 
                     ๑.๖………………..……………………………………….………. 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  

๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้ง
เวียนชื่อ  ผู้ละทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อ  
หรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนต าบล   

๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์  หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๒.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกันในสัญญาเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า   ๑๗๕,๘๐๐ .-บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่น
ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-)   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้ 
๓ .๑    ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และส าเนาใบทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
/๓.๒... 



 
 

-๒- 
 

                      ๓.๒    หนังสือมอบอ านาจ  ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย     ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน   
                      ๓.๓    ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง    (ในกรณีที่มี
การก าหนดตาม ข้อ ๒.๓) 
                      ๓.๔   บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
              ๓.๕   รายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา 

๔.  การยื่นซองสอบราคา 

๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 
ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงินที่เสนอ
ต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม  แก้ไข
เปลี่ยนแปลงต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

๔ .๒  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ และราคาในบัญชีรายการก่อสร้าง                       
ให้ครบถ้วนในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท    และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม  
และหรือราคาต่อหน่วย   และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้    ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ 
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 

     ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   ๔๕  วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบ
ราคา   โดยภายในก าหนดยืนราคา  ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอ
ราคามิได ้

๔.๓   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้าง  ไม่เกิน  ๔๕ วัน  นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้เริ่มท างาน 

๔.๔   ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด 
ฯลฯ  ให้     ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา 
 
 
 
 

/๔.๕  ผู้เสนอราคา... 



-๓- 
๔ .๕  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึง       

ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา
เลขที่ ๑๗/๒๕๕๗”  ยื่นซองสอบราคาโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนต าบล วิสัยใต้  ตั้งแต่ ๒๘ พฤษภาคม  
๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๗  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐  น.  ณ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลวิสัยใต้  อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร   

วันที่  ๖ มิถุนายน   ๒๕๕๗  เวลา ๐๘ .๓๐ – ๑๖.๓๐ ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสา รการซื้อ
หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอสวี  

  โดยถือเวลาตามนาฬิกาขององค์การบริหารส่วนต าบล วิสัยใต้   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซอง
สอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาใน
วันที่  ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐  น.  เป็นต้นไป    

๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้    องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม     
 ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๓   หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  ๔  แล้ว  คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาผู้เสนอราคารายนั้น    เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด   หรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคา ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 
 ๕.๓ องค์การบริหารส่วนต าบล  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือ ในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง
ใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
             (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ 
หรือมีผลให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                    (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข  เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา      คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
หรือองค์การบริหารส่วนต าบล  มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้    องค์การบริหารส่วนต าบล  มีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคา  หรือไม่ท าสัญญาหาก
หลักฐานดังกล่าว  ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

 
/๕.๕... 



 
-๔- 

 
                 ๕.๕   องค์การบริหารส่วนต าบล ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้    และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน   หรือ  ขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา    ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด   ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้
เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า  การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอม
กันในการเสนอราคา 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้   
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐาน 
ที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์   หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับ
ฟังได้ องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

              ๖.  การท าสัญญาจ้าง 

   ผู้ชนะการสอบราคา     จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓  กับองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ภายใน   ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวน
เงินเท่ากับ  ร้อยละห้า   ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้   ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะ        
ท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

 ๖.๑   เงินสด 
       ๖.๒   เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ท าสัญญา
หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน  ๓  วันท าการของทางธนาคาร 

 ๖.๔   หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ   ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใ น
ข้อ ๑.๔ 

 ๖.๔   พันธนบัตรรัฐบาลไทย 
                     ๖.๕   หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว    โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้ าประกันค้ าประกันของธนาคารตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้
เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท )หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ 
วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  (ผู้รับจ้าง)พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 

 
/๗. ค่าจ้าง... 



 
-๕- 

 

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 

องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น……๑….งวด  ดังนี้ 
งวดที่  ๑   เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ……-….ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน……………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………ให้แล้วเสร็จภายใน…………-…….วัน 

งวดที่  ๒  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ……-…… ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน………………………..……..…………………………………………………………………………………………
……………………………...……………….………………………………………………………………………………………
………………ให้แล้วเสร็จภายใน………-……. วัน 

งวดที่  ๓  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ……-…… ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน……………………..………..…………………………………………………………………………………………
………………………………...…………….………………………………………………………………………………………
………………ให้แล้วเสร็จภายใน………-……. วัน 

งวดที่  ๔   เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ………-….ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………....ให้แล้วเสร็จภายใน……-…………วัน 

งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  ๑๐๐   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

 

๘.  อัตราค่าปรับ 
        ค่าปรบัตามแบบสญัญาจา้ง จะก าหนดในอัตราร้อยละ   ๐.๒๕  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ ๑๐๐.-บาท   
 
 
 
 

/๙. การ... 
 
 
 
 

 



 

-๖- 
 

๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ  ๑.๓    
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่อง  ของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา  ไม่น้อยกว่า                                   
๑   ปี   นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้
ใช้การได้ดี  ดังเดิมภายใน    ๑๕   วันท าการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

             ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน  

๑๐.๑   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล
วิสัยใต้   โดย  อบต.  จะเรียกท าสัญญาต่อเมื่อมีรายได้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 
๒๕๕๗  เพียงพอแล้วเท่านั้น  และหากรายได้ยังไม่เพียงพอผู้ชนะการสอบราคาจะเรียกร้องสิทธิ์ใด  ๆ  จาก 
อบต.วิสัยใต้  มิได้      

  ๑๐.๒  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบล    ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง   และ
ได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว    ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคา  ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้  
                    (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน                 
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน   ๗   วันนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ     
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรือ อ่ืนได้ 

 (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย     หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ เรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาต  จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย
นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย   ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม   (๑)  หรือ  (๒)     ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

๑๐ .๓    ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ  ๖  องค์การบริหารส่วนต าบล  อาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข   เพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัด  หรือส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 

/๑๑… 



 
-๗- 

๑๑.  มาตรฐานฝีมือช่าง 

เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตาประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอ จะต้องมีและ
ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช . 
ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันศึกษาที่ ก .พ.   รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีช่างจ านวน อย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

๑๑.๑         ช่างก่อสร้าง                                     .   
๑๑.๒         ช่างโยธา                                         .  
๑๑.๓………-…………………………………. 
 

๑๒. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง  ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 
 
 
                                                      องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ 

                                                                 วันท่ี  ๒๘  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  ๑๘ /๒๕๕๗ 
การสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายค่ายลูกเสือ  หมู่ที่ ๘  ต าบลวิสัยใต ้

     ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  ลงวันที่  ๒๘  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล วิสัยใต้  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล ”             
มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกสายค่ายลูกเสือ  หมู่ที่ ๘  ถนนกว้าง  ๖  เมตร         
ผิวจราจร  ๔  เมตร  ระยะทาง  ๒๕๐  เมตร  ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด  โดยมีงานขุดตอถางป่า  ๑,๕๐๐  ตารางเมตร,      
งานวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๐.๖๐ x ๑.๐๐เมตร  จ านวน  ๙  ท่อน,  งานลูกรัง  ๕๐๐  ลูกบาศก์
เมตร, งานหินคลุก  ๒๗๐  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัดและติดตั้งป้ายแนะน าโครงการ   จ านวน  ๑  ป้าย  ราคากลาง  
๒๕๒,๑๐๐.-บาท (-สองแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังนี้ 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด    
๑.๒ แบบใบเสนอราคา     
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง     

          ๑.๔  ................................................................................................... 
                     ๑.๕ ………………………………………………………….……… 
                     ๑.๖………………..……………………………………….………. 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  

๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้ง
เวียนชื่อ  ผู้ละทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อ  
หรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนต าบล   

๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์  หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๒.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกันในสัญญาเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า   ๑๒๖,๐๕๐ .-บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่น
หกพันห้าสิบบาทถ้วน-)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้ 
๓ .๑    ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และส าเนาใบทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
/๓.๒... 

 



 
-๒- 

 
                      ๓.๒    หนังสือมอบอ านาจ  ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย     ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน   
                      ๓.๓    ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง    (ในกรณีที่มี
การก าหนดตาม ข้อ ๒.๓) 
                      ๓.๔   บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
              ๓.๕   รายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา 

๔.  การยื่นซองสอบราคา 

๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 
ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงินที่เสนอ
ต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม  แก้ไข
เปลี่ยนแปลงต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

๔ .๒  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ และราคาในบัญชีรายการก่อสร้าง                       
ให้ครบถ้วนในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท    และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม  
และหรือราคาต่อหน่วย   และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้    ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ 
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 

     ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   ๔๕  วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบ
ราคา   โดยภายในก าหนดยืนราคา  ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอ
ราคามิได ้

๔.๓   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้าง  ไม่เกิน  ๔๕ วัน  นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้เริ่มท างาน 

๔.๔   ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด 
ฯลฯ  ให้     ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา 
 
 
 
 

/๔.๕  ผู้เสนอราคา... 
 



-๓- 
๔ .๕  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึง       

ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา
เลขที่ ๑๘/๒๕๕๗”  ยื่นซองสอบราคาโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนต าบล วิสัยใต้  ตั้งแต่ ๒๘ พฤษภาคม  
๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๗  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐  น.  ณ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลวิสัยใต้   อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร   

วันที่  ๖ มิถุนายน   ๒๕๕๗  เวลา ๐๘ .๓๐ – ๑๖.๓๐ ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสา รการซื้อ
หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอสวี  

  โดยถือเวลาตามนาฬิกาขององค์การบริหารส่วนต าบล วิสัยใต้   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซอง
สอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาใน
วันที่  ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐  น.  เป็นต้นไป    

๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้    องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม     
 ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๓   หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  ๔  แล้ว  คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาผู้เสนอราคารายนั้น    เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด   หรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคา ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 
 ๕.๓ องค์การบริหารส่วนต าบล  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือ ในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง
ใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
             (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ 
หรือมีผลให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                    (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข  เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา      คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
หรือองค์การบริหารส่วนต าบล  มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้    องค์การบริหารส่วนต าบล  มีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคา  หรือไม่ท าสัญญาหาก
หลักฐานดังกล่าว  ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

 
/๕.๕... 



 
-๔- 

 
                 ๕.๕   องค์การบริหารส่วนต าบล ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้    และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน   หรือ  ขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา    ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด   ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้
เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า  การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอม
กันในการเสนอราคา 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้   
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐาน 
ที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์   หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับ
ฟังได้ องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

              ๖.  การท าสัญญาจ้าง 

   ผู้ชนะการสอบราคา     จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓  กับองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ภายใน   ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวน
เงินเท่ากับ  ร้อยละห้า   ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้   ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะ        
ท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

 ๖.๑   เงินสด 
       ๖.๒   เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ท าสัญญา
หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน  ๓  วันท าการของทางธนาคาร 

 ๖.๔   หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ   ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใ น
ข้อ ๑.๔ 

 ๖.๔   พันธนบัตรรัฐบาลไทย 
                     ๖.๕   หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว    โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้ าประกันค้ าประกันของธนาคารตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้
เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท )หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ 
วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  (ผู้รับจ้าง)พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 

 
/๗. ค่าจ้าง... 



 
-๕- 

 

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 

องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น……๑….งวด  ดังนี้ 
งวดที่  ๑   เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ……-….ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน……………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………ให้แล้วเสร็จภายใน…………-…….วัน 

งวดที่  ๒  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ……-…… ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน………………………..……..…………………………………………………………………………………………
……………………………...……………….………………………………………………………………………………………
………………ให้แล้วเสร็จภายใน………-……. วัน 

งวดที่  ๓  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ……-…… ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน……………………..………..…………………………………………………………………………………………
………………………………...…………….………………………………………………………………………………………
………………ให้แล้วเสร็จภายใน………-……. วัน 

งวดที่  ๔   เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ………-….ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………....ให้แล้วเสร็จภายใน……-…………วัน 

งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  ๑๐๐   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
 

๘.  อัตราค่าปรับ 
        ค่าปรบัตามแบบสญัญาจา้ง จะก าหนดในอัตราร้อยละ   ๐.๒๕  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ ๑๐๐.-บาท   
 
 
 
 

/๙. การรับประกัน... 
 
 
 
 

 



 

-๖- 
 

๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ  ๑.๓    
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่อง  ของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา  ไม่น้อยกว่า                                   
๑   ปี   นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้
ใช้การได้ดี  ดังเดิมภายใน    ๑๕   วันท าการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

             ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน  

๑๐.๑   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล
วิสัยใต้   โดย  อบต.  จะเรียกท าสัญญาต่อเมื่อมีรายได้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 
๒๕๕๗  เพียงพอแล้วเท่านั้น  และหากรายได้ยังไม่เพียงพอผู้ชนะการสอบราคาจะเรียกร้องสิทธิ์ใด  ๆ  จาก 
อบต.วิสัยใต้  มิได้      

  ๑๐.๒  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบล    ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง   และ
ได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว    ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคา  ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้  
                    (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน                 
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน   ๗   วันนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ     
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรือ อ่ืนได้ 

 (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย     หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ เรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาต  จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย
นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย   ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม   (๑)  หรือ  (๒)     ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

๑๐ .๓    ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ  ๖  องค์การบริหารส่วนต าบล  อาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข   เพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัด  หรือส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 

/๑๑… 



 
-๗- 

๑๑.  มาตรฐานฝีมือช่าง 

เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตาประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอ จะต้องมีและ
ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช . 
ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันศึกษาที่ ก .พ.   รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีช่างจ านวน อย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

๑๑.๑         ช่างก่อสร้าง                                     .   
๑๑.๒         ช่างโยธา                                         .  
๑๑.๓………-…………………………………. 
 

๑๒. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง  ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 
 
 
                                                      องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ 

                                                                 วันท่ี  ๒๘  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  ๑๙ /๒๕๕๗ 
การสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยธรรมเจริญ หมู่ที่ ๗  ต าบลวิสัยใต ้

     ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  ลงวันที่  ๒๘  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล วิสัยใต้  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล ”             
มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก  ซอยธรรมเจริญ  หมู่ที่ ๗   ถนนกว้าง  
๖  เมตร  ผิวจราจร  ๔  เมตร  ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตร  ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด  โดยมีงานเกรดปรับแต่งถนนเดิม  
๔,๐๐๐  ตารางเมตร, งานหินคลุก  ๑๔๐  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัดเซาะร่องน้ า  ราคากลาง  ๙๖,๓๐๐.-บาท     
(-เก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน-)  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังนี้ 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด    
๑.๒ แบบใบเสนอราคา     
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง     

          ๑.๔  ................................................................................................... 
                     ๑.๕ ………………………………………………………….……… 
                     ๑.๖………………..……………………………………….………. 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  

๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้ง
เวียนชื่อ  ผู้ละทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อ  
หรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนต าบล   

๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์  หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๒.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกันในสัญญาเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า   ๔๘,๑๕๐ .-บาท  (-สี่หมื่นแปดพัน    
หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้ 
๓ .๑    ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และส าเนาใบทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
/๓.๒... 

 
 



-๒- 
 

                      ๓.๒    หนังสือมอบอ านาจ  ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย     ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน   
                      ๓.๓    ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง    (ในกรณีที่มี
การก าหนดตาม ข้อ ๒.๓) 
                      ๓.๔   บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
              ๓.๕   รายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา 

๔.  การยื่นซองสอบราคา 

๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 
ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงินที่เสนอ
ต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม  แก้ไข
เปลี่ยนแปลงต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

๔ .๒  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ และราคาในบัญชีรายการก่อสร้าง                       
ให้ครบถ้วนในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท    และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม  
และหรือราคาต่อหน่วย   และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้    ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ 
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 

     ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   ๔๕  วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบ
ราคา   โดยภายในก าหนดยืนราคา  ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอ
ราคามิได ้

๔.๓   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้าง  ไม่เกิน  ๔๕ วัน  นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้เริ่มท างาน 

๔.๔   ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด 
ฯลฯ  ให้     ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา 
 
 
 
 

/๔.๕  ผู้เสนอราคา... 
 
 



-๓- 
๔ .๕  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึง       

ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา
เลขที่ ๑๙/๒๕๕๗”  ยื่นซองสอบราคาโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนต าบล วิสัยใต้  ตั้งแต่ ๒๘ พฤษภาคม  
๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๗  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐  น.  ณ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลวิสัยใต้  อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร   

วันที่  ๖ มิถุนายน   ๒๕๕๗  เวลา ๐๘ .๓๐ – ๑๖.๓๐ ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสา รการซื้อ
หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอสวี  

  โดยถือเวลาตามนาฬิกาขององค์การบริหารส่วนต าบล วิสัยใต้   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซอง
สอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาใน
วันที่  ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐  น.  เป็นต้นไป    

๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้    องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม     
 ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๓   หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  ๔  แล้ว  คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาผู้เสนอราคารายนั้น    เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด   หรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคา ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 
 ๕.๓ องค์การบริหารส่วนต าบล  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือ ในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง
ใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
             (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ 
หรือมีผลให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                    (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข  เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา      คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
หรือองค์การบริหารส่วนต าบล  มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้    องค์การบริหารส่วนต าบล  มีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคา  หรือไม่ท าสัญญาหาก
หลักฐานดังกล่าว  ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

 
/๕.๕... 



 
-๔- 

 
                 ๕.๕   องค์การบริหารส่วนต าบล ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้    และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน   หรือ  ขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา    ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด   ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้
เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า  การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอม
กันในการเสนอราคา 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้   
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐาน 
ที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์   หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับ
ฟังได้ องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

              ๖.  การท าสัญญาจ้าง 

   ผู้ชนะการสอบราคา     จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓  กับองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ภายใน   ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวน
เงินเท่ากับ  ร้อยละห้า   ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้   ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะ        
ท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

 ๖.๑   เงินสด 
       ๖.๒   เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ท าสัญญา
หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน  ๓  วันท าการของทางธนาคาร 

 ๖.๔   หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ   ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใ น
ข้อ ๑.๔ 

 ๖.๔   พันธนบัตรรัฐบาลไทย 
                      ๖.๕   หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว    โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้ าประกันค้ าประกันของธนาคารตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้
เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท )หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ 
วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  (ผู้รับจ้าง)พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 

 
/๗. ค่าจ้าง... 



 
-๕- 

 

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 

องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น……๑….งวด  ดังนี้ 
งวดที่  ๑   เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ……-….ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน……………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………ให้แล้วเสร็จภายใน…………-…….วัน 

งวดที่  ๒  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ……-…… ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน………………………..……..…………………………………………………………………………………………
……………………………...……………….………………………………………………………………………………………
………………ให้แล้วเสร็จภายใน………-……. วัน 

งวดที่  ๓  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ……-…… ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน……………………..………..…………………………………………………………………………………………
………………………………...…………….………………………………………………………………………………………
………………ให้แล้วเสร็จภายใน………-……. วัน 

งวดที่  ๔   เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ………-….ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………....ให้แล้วเสร็จภายใน……-…………วัน 

งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  ๑๐๐   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
 

๘.  อัตราค่าปรับ 
        ค่าปรบัตามแบบสญัญาจา้ง จะก าหนดในอัตราร้อยละ   ๐.๒๕  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ ๑๐๐.-บาท   
 
 
 
 

/๙. การรับประกัน... 
 
 
 
 

 



 

-๖- 
 

๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ  ๑.๓    
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่อง  ของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา  ไม่น้อยกว่า                                   
๖  เดือน   นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดี  ดังเดิมภายใน    ๑๕   วันท าการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

             ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน  

๑๐.๑   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล
วิสัยใต้   โดย  อบต.  จะเรียกท าสัญญาต่อเมื่อมีรายได้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 
๒๕๕๗  เพียงพอแล้วเท่านั้น  และหากรายได้ยังไม่เพียงพอผู้ชนะการสอบราคาจะเรียกร้องสิทธิ์ใด  ๆ  จาก 
อบต.วิสัยใต้  มิได้      

  ๑๐.๒  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบล    ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง   และ
ได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว    ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคา  ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้  
                    (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน                 
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน   ๗   วันนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ     
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรือ อ่ืนได้ 

 (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย     หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ เรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาต  จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย
นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย   ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม   (๑)  หรือ  (๒)     ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

๑๐ .๓    ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ  ๖  องค์การบริหารส่วนต าบล  อาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข   เพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัด  หรือส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 

/๑๑… 



 
-๗- 

๑๑.  มาตรฐานฝีมือช่าง 

เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตาประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอ จะต้องมีและ
ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช . 
ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันศึกษาที่ ก .พ.   รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีช่างจ านวน อย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

๑๑.๑         ช่างก่อสร้าง                                     .   
๑๑.๒         ช่างโยธา                                         .  
๑๑.๓………-…………………………………. 
 

๑๒. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง  ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 
 
 
                                                      องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ 

                                                                 วันท่ี  ๒๘  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  ๒๐ /๒๕๕๗ 
การสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยในเมือง หมู่ที่ ๗  ต าบลวิสัยใต ้

     ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  ลงวันที่  ๒๘  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล วิสัยใต้  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล ”             
มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก  ซอยในเมือง  หมู่ที่ ๗   ถนนกว้าง  ๖  
เมตร  ผิวจราจร  ๔  เมตร  ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตร  ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด  โดยมีงานเกรดปรับแต่งถนนเดิม  ๔,๐๐๐  
ตารางเมตร, งานหินคลุก  ๑๔๐  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัดเซาะร่องน้ า  ราคากลาง  ๙๖,๓๐๐.-  บาท  โดยมี
ข้อแนะน าและข้อก าหนดดังนี้ 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด    
๑.๒ แบบใบเสนอราคา     
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง     

          ๑.๔  ................................................................................................... 
                     ๑.๕ ………………………………………………………….……… 
                     ๑.๖………………..……………………………………….………. 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  

๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้ง
เวียนชื่อ  ผู้ละทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อ  
หรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนต าบล   

๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์  หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๒.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกันในสัญญาเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า   ๔๘,๑๕๐ .-บาท  (-สี่หมื่นแปดพัน    
หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้ 
๓ .๑    ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และส าเนาใบทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
/๓.๒... 

 
 



-๒- 
 

                      ๓.๒    หนังสือมอบอ านาจ  ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย     ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน   
                      ๓.๓    ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง    (ในกรณีที่มี
การก าหนดตาม ข้อ ๒.๓) 
                      ๓.๔   บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
              ๓.๕   รายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา 

๔.  การยื่นซองสอบราคา 

๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 
ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงินที่เสนอ
ต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม  แก้ไข
เปลี่ยนแปลงต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

๔ .๒  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ และราคาในบัญชีรายการก่อสร้าง                       
ให้ครบถ้วนในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท    และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม  
และหรือราคาต่อหน่วย   และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้    ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ 
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 

     ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   ๔๕  วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบ
ราคา   โดยภายในก าหนดยืนราคา  ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอ
ราคามิได ้

๔.๓   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้าง  ไม่เกิน  ๔๕ วัน  นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้เริ่มท างาน 

๔.๔   ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด 
ฯลฯ  ให้     ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา 
 
 
 
 

/๔.๕  ผู้เสนอราคา... 
 
 



-๓- 
๔ .๕  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึง       

ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา
เลขที่ ๒๐/๒๕๕๗”  ยื่นซองสอบราคาโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนต าบล วิสัยใต้  ตั้งแต่ ๒๘ พฤษภาคม  
๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๗  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐  น.  ณ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลวิสัยใต้    อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร   

วันที่  ๖ มิถุนายน   ๒๕๕๗  เวลา ๐๘ .๓๐ – ๑๖.๓๐ ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสา รการซื้อ
หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอสวี  

  โดยถือเวลาตามนาฬิกาขององค์การบริหารส่วนต าบล วิสัยใต้   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซอง
สอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาใน
วันที่  ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐  น.  เป็นต้นไป    

๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้    องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม     
 ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๓   หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  ๔  แล้ว  คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาผู้เสนอราคารายนั้น    เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด   หรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคา ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 
 ๕.๓ องค์การบริหารส่วนต าบล  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือ ในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง
ใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
             (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ 
หรือมีผลให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                    (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข  เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา      คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
หรือองค์การบริหารส่วนต าบล  มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้    องค์การบริหารส่วนต าบล  มีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคา  หรือไม่ท าสัญญาหาก
หลักฐานดังกล่าว  ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

 
/๕.๕... 



 
-๔- 

 
                 ๕.๕   องค์การบริหารส่วนต าบล ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้    และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน   หรือ  ขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา    ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด   ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้
เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า  การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอม
กันในการเสนอราคา 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้   
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐาน 
ที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์   หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับ
ฟังได้ องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

              ๖.  การท าสัญญาจ้าง 

   ผู้ชนะการสอบราคา     จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓  กับองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ภายใน   ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวน
เงินเท่ากับ  ร้อยละห้า   ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้   ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะ        
ท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

 ๖.๑   เงินสด 
       ๖.๒   เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ท าสัญญา
หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน  ๓  วันท าการของทางธนาคาร 

 ๖.๔   หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ   ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใ น
ข้อ ๑.๔ 

 ๖.๔   พันธนบัตรรัฐบาลไทย 
                      ๖.๕   หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว    โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้ าประกันค้ าประกันของธนาคารตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้
เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท )หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ 
วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  (ผู้รับจ้าง)พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 

 
/๗. ค่าจ้าง... 



 
-๕- 

 

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 

องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น……๑….งวด  ดังนี้ 
งวดที่  ๑   เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ……-….ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน……………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………ให้แล้วเสร็จภายใน…………-…….วัน 

งวดที่  ๒  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ……-…… ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน………………………..……..…………………………………………………………………………………………
……………………………...……………….………………………………………………………………………………………
………………ให้แล้วเสร็จภายใน………-……. วัน 

งวดที่  ๓  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ……-…… ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน……………………..………..…………………………………………………………………………………………
………………………………...…………….………………………………………………………………………………………
………………ให้แล้วเสร็จภายใน………-……. วัน 

งวดที่  ๔   เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ………-….ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………....ให้แล้วเสร็จภายใน……-…………วัน 

งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  ๑๐๐   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
 

๘.  อัตราค่าปรับ 
        ค่าปรบัตามแบบสญัญาจา้ง จะก าหนดในอัตราร้อยละ   ๐.๒๕  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ ๑๐๐.-บาท   
 
 
 
 

/๙. การรับประกัน... 
 
 
 
 

 



 

-๖- 
 

๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ  ๑.๓    
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่อง  ของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา  ไม่น้อยกว่า                                   
๖  เดือน   นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดี  ดังเดิมภายใน    ๑๕   วันท าการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

             ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน  

๑๐.๑   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล
วิสัยใต้   โดย  อบต.  จะเรียกท าสัญญาต่อเมื่อมีรายได้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 
๒๕๕๗  เพียงพอแล้วเท่านั้น  และหากรายได้ยังไม่เพียงพอผู้ชนะการสอบราคาจะเรียกร้องสิทธิ์ใด  ๆ  จาก 
อบต.วิสัยใต้  มิได้      

  ๑๐.๒  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบล    ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง   และ
ได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว    ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคา  ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้  
                    (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน                 
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน   ๗   วันนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ     
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรือ อ่ืนได้ 

 (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย     หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ เรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาต  จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย
นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย   ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม   (๑)  หรือ  (๒)     ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

๑๐ .๓    ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ  ๖  องค์การบริหารส่วนต าบล  อาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข   เพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัด  หรือส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 

/๑๑… 



 
-๗- 

๑๑.  มาตรฐานฝีมือช่าง 

เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตาประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอ จะต้องมีและ
ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช . 
ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันศึกษาที่ ก .พ.   รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีช่างจ านวน อย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

๑๑.๑         ช่างก่อสร้าง                                     .   
๑๑.๒         ช่างโยธา                                         .  
๑๑.๓………-…………………………………. 
 

๑๒. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง  ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 
 
 
                                                      องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ 

                                                                 วันท่ี  ๒๘  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  ๒๑ /๒๕๕๗ 
การสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยร่วมใจสามัคคี หมู่ที่ ๗  ต าบลวิสัยใต ้
     ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  ลงวันที่  ๒๘  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล วิสัยใต้  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล ”             
มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก  ซอยร่วมใจสามัคคี  หมู่ที่ ๗   ถนน
กว้าง  ๖  เมตร  ผิวจราจร  ๔  เมตร  ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตร  ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด  โดยมีงานเกรดปรับแต่งถนนเดิม  
๔,๐๐๐  ตารางเมตร, งานหินคลุก  ๑๔๐  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัดเซาะร่องน้ า  ราคากลาง  ๙๖,๓๐๐.-  บาท  
โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังนี้ 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด    
๑.๒ แบบใบเสนอราคา     
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง     

          ๑.๔  ................................................................................................... 
                     ๑.๕ ………………………………………………………….……… 
                     ๑.๖………………..……………………………………….………. 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  

๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้ง
เวียนชื่อ  ผู้ละทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อ  
หรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนต าบล   

๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์  หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๒.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกันในสัญญาเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า   ๔๘,๑๕๐ .-บาท  (-สี่หมื่นแปดพัน    
หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้ 
๓ .๑    ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และส าเนาใบทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
/๓.๒... 



 
 

-๒- 
 

                      ๓.๒    หนังสือมอบอ านาจ  ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย     ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน   
                      ๓.๓    ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง    (ในกรณีที่มี
การก าหนดตาม ข้อ ๒.๓) 
                      ๓.๔   บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
              ๓.๕   รายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา 

๔.  การยื่นซองสอบราคา 

๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 
ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงินที่เสนอ
ต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม  แก้ไข
เปลี่ยนแปลงต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

๔ .๒  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ และราคาในบัญชีรายการก่อสร้าง                       
ให้ครบถ้วนในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท    และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม  
และหรือราคาต่อหน่วย   และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้    ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ 
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 

     ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   ๔๕  วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบ
ราคา   โดยภายในก าหนดยืนราคา  ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอ
ราคามิได ้

๔.๓   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้าง  ไม่เกิน  ๔๕ วัน  นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้เริ่มท างาน 

๔.๔   ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด 
ฯลฯ  ให้     ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา 
 
 
 
 

/๔.๕  ผู้เสนอราคา... 



-๓- 
๔ .๕  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึง       

ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา
เลขที่ ๒๑/๒๕๕๗”  ยื่นซองสอบราคาโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนต าบล วิสัยใต้  ตั้งแต่ ๒๘ พฤษภาคม  
๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๗  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐  น.  ณ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลวิสัยใต้   อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร   

วันที่  ๖ มิถุนายน   ๒๕๕๗  เวลา ๐๘ .๓๐ – ๑๖.๓๐ ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสา รการซื้อ
หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอสวี  

  โดยถือเวลาตามนาฬิกาขององค์การบริหารส่วนต าบล วิสัยใต้   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซอง
สอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาใน
วันที่  ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐  น.  เป็นต้นไป    

๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้    องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม     
 ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๓   หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  ๔  แล้ว  คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาผู้เสนอราคารายนั้น    เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด   หรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคา ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 
 ๕.๓ องค์การบริหารส่วนต าบล  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือ ในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง
ใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
             (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ 
หรือมีผลให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                    (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข  เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา      คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
หรือองค์การบริหารส่วนต าบล  มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้    องค์การบริหารส่วนต าบล  มีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคา  หรือไม่ท าสัญญาหาก
หลักฐานดังกล่าว  ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

 
/๕.๕... 



-๔- 
 

                 ๕.๕   องค์การบริหารส่วนต าบล ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้    และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน   หรือ  ขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา    ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด   ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้
เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า  การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอม
กันในการเสนอราคา 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้   
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐาน 
ที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์   หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับ
ฟังได้ องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

              ๖.  การท าสัญญาจ้าง 

   ผู้ชนะการสอบราคา     จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓  กับองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ภายใน   ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวน
เงินเท่ากับ  ร้อยละห้า   ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้   ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะ        
ท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

 ๖.๑   เงินสด 
       ๖.๒   เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ท าสัญญา
หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน  ๓  วันท าการของทางธนาคาร 

 ๖.๔   หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ   ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใ น
ข้อ ๑.๔ 

 ๖.๔   พันธนบัตรรัฐบาลไทย 
                      ๖.๕   หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว    โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้ าประกันค้ าประกันของธนาคารตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้
เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท )หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ 
วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  (ผู้รับจ้าง)พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 

 
/๗. ค่าจ้าง... 
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๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 

องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น……๑….งวด  ดังนี้ 
งวดที่  ๑   เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ……-….ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน……………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………ให้แล้วเสร็จภายใน…………-…….วัน 

งวดที่  ๒  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ……-…… ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน………………………..……..…………………………………………………………………………………………
……………………………...……………….………………………………………………………………………………………
………………ให้แล้วเสร็จภายใน………-……. วัน 

งวดที่  ๓  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ……-…… ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน……………………..………..…………………………………………………………………………………………
………………………………...…………….………………………………………………………………………………………
………………ให้แล้วเสร็จภายใน………-……. วัน 

งวดที่  ๔   เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ………-….ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………....ให้แล้วเสร็จภายใน……-…………วัน 

งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  ๑๐๐   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
 

๘.  อัตราค่าปรับ 
        ค่าปรบัตามแบบสญัญาจา้ง จะก าหนดในอัตราร้อยละ   ๐.๒๕  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ ๑๐๐.-บาท   
 
 
 
 

/๙. การรับประกัน... 
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๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ  ๑.๓    
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่อง  ของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา  ไม่น้อยกว่า                                   
๖  เดือน   นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดี  ดังเดิมภายใน    ๑๕   วันท าการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

             ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน  

๑๐.๑   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล
วิสัยใต้   โดย  อบต.  จะเรียกท าสัญญาต่อเมื่อมีรายได้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 
๒๕๕๗  เพียงพอแล้วเท่านั้น  และหากรายได้ยังไม่เพียงพอผู้ชนะการสอบราคาจะเรียกร้องสิทธิ์ใด  ๆ  จาก 
อบต.วิสัยใต้  มิได้      

  ๑๐.๒  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบล    ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง   และ
ได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว    ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคา  ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้  
                    (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน                 
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน   ๗   วันนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ     
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรือ อ่ืนได้ 

 (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย     หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ เรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาต  จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย
นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย   ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม   (๑)  หรือ  (๒)     ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

๑๐ .๓    ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ  ๖  องค์การบริหารส่วนต าบล  อาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข   เพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัด  หรือส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 

/๑๑… 

 



-๗- 

๑๑.  มาตรฐานฝีมือช่าง 

เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตาประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอ จะต้องมีและ
ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช . 
ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันศึกษาที่ ก .พ.   รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีช่างจ านวน อย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

๑๑.๑         ช่างก่อสร้าง                                     .   
๑๑.๒         ช่างโยธา                                         .  
๑๑.๓………-…………………………………. 
 

๑๒. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง  ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 
 
 
                                                      องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ 

                                                                 วันท่ี  ๒๘   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  ๒๒ /๒๕๕๗ 
การสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยหัวหิน หมู่ที่ ๗  ต าบลวิสัยใต ้

     ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  ลงวันที่  ๒๘  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล วิสัยใต้  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล ”             
มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก  ซอยหัวหิน  หมู่ที่ ๗   ถนนกว้าง  ๖  
เมตร  ผิวจราจร  ๔  เมตร  ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตร  ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด  โดยมีงานเกรดปรับแต่งถนนเดิม  ๔,๐๐๐  
ตารางเมตร, งานหินคลุก  ๑๔๐  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัดเซาะร่องน้ า  ราคากลาง  ๙๖,๓๐๐.-  บาท  โดยมี
ข้อแนะน าและข้อก าหนดดังนี้ 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด    
๑.๒ แบบใบเสนอราคา     
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง     

          ๑.๔  ................................................................................................... 
                     ๑.๕ ………………………………………………………….……… 
                     ๑.๖………………..……………………………………….………. 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  

๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้ง
เวียนชื่อ  ผู้ละทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อ  
หรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนต าบล   

๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์  หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๒.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกันในสัญญาเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า   ๔๘,๑๕๐ .-บาท  (-สี่หมื่นแปดพัน    
หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้ 
๓ .๑    ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และส าเนาใบทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
/๓.๒... 

 
 



-๒- 
 

                      ๓.๒    หนังสือมอบอ านาจ  ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย     ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน   
                      ๓.๓    ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง    (ในกรณีที่มี
การก าหนดตาม ข้อ ๒.๓) 
                      ๓.๔   บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
              ๓.๕   รายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา 

๔.  การยื่นซองสอบราคา 

๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 
ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงินที่เสนอ
ต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม  แก้ไข
เปลี่ยนแปลงต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

๔ .๒  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ และราคาในบัญชีรายการก่อสร้าง                       
ให้ครบถ้วนในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท    และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม  
และหรือราคาต่อหน่วย   และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้    ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ 
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 

     ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   ๔๕  วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบ
ราคา   โดยภายในก าหนดยืนราคา  ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอ
ราคามิได ้

๔.๓   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้าง  ไม่เกิน  ๔๕ วัน  นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้เริ่มท างาน 

๔.๔   ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด 
ฯลฯ  ให้     ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา 
 
 
 
 

/๔.๕  ผู้เสนอราคา... 
 
 



-๓- 
๔ .๕  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึง       

ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา
เลขที่ ๒๒/๒๕๕๗”  ยื่นซองสอบราคาโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนต าบล วิสัยใต้  ตั้งแต่ ๒๘ พฤษภาคม  
๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๗  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐  น.  ณ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลวิสัยใต้   อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร   

วันที่  ๖ มิถุนายน   ๒๕๕๗  เวลา ๐๘ .๓๐ – ๑๖.๓๐ ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสา รการซื้อ
หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอสวี  

  โดยถือเวลาตามนาฬิกาขององค์การบริหารส่วนต าบล วิสัยใต้   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซอง
สอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาใน
วันที่  ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐  น.  เป็นต้นไป    

๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้    องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม     
 ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๓   หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  ๔  แล้ว  คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาผู้เสนอราคารายนั้น    เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด   หรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคา ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 
 ๕.๓ องค์การบริหารส่วนต าบล  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือ ในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง
ใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
             (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ 
หรือมีผลให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                    (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข  เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา      คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
หรือองค์การบริหารส่วนต าบล  มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้    องค์การบริหารส่วนต าบล  มีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคา  หรือไม่ท าสัญญาหาก
หลักฐานดังกล่าว  ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

 
/๕.๕... 



 
-๔- 

 
                 ๕.๕   องค์การบริหารส่วนต าบล ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้    และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน   หรือ  ขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา    ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด   ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้
เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า  การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอม
กันในการเสนอราคา 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้   
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐาน 
ที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์   หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับ
ฟังได้ องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

              ๖.  การท าสัญญาจ้าง 

   ผู้ชนะการสอบราคา     จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓  กับองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ภายใน   ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวน
เงินเท่ากับ  ร้อยละห้า   ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้   ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะ        
ท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

 ๖.๑   เงินสด 
       ๖.๒   เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ท าสัญญา
หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน  ๓  วันท าการของทางธนาคาร 

 ๖.๔   หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ   ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใ น
ข้อ ๑.๔ 

 ๖.๔   พันธนบัตรรัฐบาลไทย 
                      ๖.๕   หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว    โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้ าประกันค้ าประกันของธนาคารตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้
เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท )หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ 
วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  (ผู้รับจ้าง)พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 

 
/๗. ค่าจ้าง... 



 
-๕- 

 

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 

องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น……๑….งวด  ดังนี้ 
งวดที่  ๑   เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ……-….ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน……………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………ให้แล้วเสร็จภายใน…………-…….วัน 

งวดที่  ๒  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ……-…… ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน………………………..……..…………………………………………………………………………………………
……………………………...……………….………………………………………………………………………………………
………………ให้แล้วเสร็จภายใน………-……. วัน 

งวดที่  ๓  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ……-…… ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน……………………..………..…………………………………………………………………………………………
………………………………...…………….………………………………………………………………………………………
………………ให้แล้วเสร็จภายใน………-……. วัน 

งวดที่  ๔   เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ………-….ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………....ให้แล้วเสร็จภายใน……-…………วัน 

งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  ๑๐๐   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
 

๘.  อัตราค่าปรับ 
        ค่าปรบัตามแบบสญัญาจา้ง จะก าหนดในอัตราร้อยละ   ๐.๒๕  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ ๑๐๐.-บาท   
 
 
 
 

/๙. การรับประกัน... 
 
 
 
 

 



 

-๖- 
 

๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ  ๑.๓    
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่อง  ของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา  ไม่น้อยกว่า                                   
๖  เดือน   นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดี  ดังเดิมภายใน    ๑๕   วันท าการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

             ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน  

๑๐.๑   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล
วิสัยใต้   โดย  อบต.  จะเรียกท าสัญญาต่อเมื่อมีรายได้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 
๒๕๕๗  เพียงพอแล้วเท่านั้น  และหากรายได้ยังไม่เพียงพอผู้ชนะการสอบราคาจะเรียกร้องสิทธิ์ใด  ๆ  จาก 
อบต.วิสัยใต้  มิได้      

  ๑๐.๒  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบล    ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง   และ
ได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว    ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคา  ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้  
                    (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน                 
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน   ๗   วันนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ     
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรือ อ่ืนได้ 

 (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย     หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ เรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาต  จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย
นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย   ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม   (๑)  หรือ  (๒)     ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

๑๐ .๓    ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ  ๖  องค์การบริหารส่วนต าบล  อาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข   เพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัด  หรือส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 

/๑๑… 



 
-๗- 

๑๑.  มาตรฐานฝีมือช่าง 

เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตาประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอ จะต้องมีและ
ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช . 
ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันศึกษาที่ ก .พ.   รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีช่างจ านวน อย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

๑๑.๑         ช่างก่อสร้าง                                     .   
๑๑.๒         ช่างโยธา                                         .  
๑๑.๓………-…………………………………. 
 

๑๒. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง  ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 
 
 
                                                      องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ 

                                                                 วันท่ี  ๒๘  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  ๒๓ /๒๕๕๗ 
การสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยแก่งอนุรักษ์ ๑, ๒ หมู่ที่ ๑๐  ต าบลวิสัยใต ้

     ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  ลงวันที่  ๒๘  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล วิสัยใต้  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล ”             
มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนหินคลุก  ซอยแก่งอนุรักษ์ ๑, ๒  หมู่ที่ ๑๐   
ถนนกว้าง  ๖  เมตร  ผิวจราจร  ๔  เมตร  ระยะทาง  ๖,๓๐๐  เมตร  ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด  โดยมีงานรื้อคันทางเดิมแล้ว
บดทับ  ๑๒,๐๐๐  ตารางเมตร,  วางท่อระบายน้ า คศล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร  จ านวน  ๘ ท่อน, 
งานหินคลุก  ๒๐๐  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัด  พร้อมป้ายแนะน าโครงการ  จ านวน ๑ ป้าย  ราคากลาง  
๓๔๕,๗๐๐.-บาท (-สามแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังนี้ 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด    
๑.๒ แบบใบเสนอราคา     
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง     

          ๑.๔  ................................................................................................... 
                     ๑.๕ ………………………………………………………….……… 
                     ๑.๖………………..……………………………………….………. 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  

๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้ง
เวียนชื่อ  ผู้ละทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อ  
หรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนต าบล   

๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์  หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๒.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกันในสัญญาเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า   ๑๗๒,๘๕๐ .-บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่น
สองพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้ 
๓ .๑    ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และส าเนาใบทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
/๓.๒... 

 



 
-๒- 

 
                      ๓.๒    หนังสือมอบอ านาจ  ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย     ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน   
                      ๓.๓    ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง    (ในกรณีที่มี
การก าหนดตาม ข้อ ๒.๓) 
                      ๓.๔   บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
              ๓.๕   รายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา 

๔.  การยื่นซองสอบราคา 

๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 
ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงินที่เสนอ
ต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม  แก้ไข
เปลี่ยนแปลงต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

๔ .๒  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ และราคาในบัญชีรายการก่อสร้าง                       
ให้ครบถ้วนในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท    และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม  
และหรือราคาต่อหน่วย   และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้    ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ 
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 

     ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   ๔๕  วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบ
ราคา   โดยภายในก าหนดยืนราคา  ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอ
ราคามิได ้

๔.๓   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้าง  ไม่เกิน  ๔๕ วัน  นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้เริ่มท างาน 

๔.๔   ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด 
ฯลฯ  ให้     ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา 
 
 
 
 

/๔.๕  ผู้เสนอราคา... 
 



-๓- 
๔ .๕  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึง       

ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา
เลขที่ ๒๓/๒๕๕๗”  ยื่นซองสอบราคาโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนต าบล วิสัยใต้  ตั้งแต่ ๒๘ พฤษภาคม  
๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๗  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐  น.  ณ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลวิสัยใต้  อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร   

วันที่  ๖ มิถุนายน   ๒๕๕๗  เวลา ๐๘ .๓๐ – ๑๖.๓๐ ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสา รการซื้อ
หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอสวี  

  โดยถือเวลาตามนาฬิกาขององค์การบริหารส่วนต าบล วิสัยใต้   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซอง
สอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาใน
วันที่  ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐  น.  เป็นต้นไป    

๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้    องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม     
 ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๓   หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  ๔  แล้ว  คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาผู้เสนอราคารายนั้น    เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด   หรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคา ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 
 ๕.๓ องค์การบริหารส่วนต าบล  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือ ในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง
ใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
             (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ 
หรือมีผลให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                    (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข  เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา      คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
หรือองค์การบริหารส่วนต าบล  มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้    องค์การบริหารส่วนต าบล  มีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคา  หรือไม่ท าสัญญาหาก
หลักฐานดังกล่าว  ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

 
/๕.๕... 



 
-๔- 

 
                 ๕.๕   องค์การบริหารส่วนต าบล ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้    และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน   หรือ  ขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา    ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด   ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้
เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า  การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอม
กันในการเสนอราคา 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้   
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐาน 
ที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์   หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับ
ฟังได้ องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

              ๖.  การท าสัญญาจ้าง 

   ผู้ชนะการสอบราคา     จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓  กับองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ภายใน   ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวน
เงินเท่ากับ  ร้อยละห้า   ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้   ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะ        
ท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

 ๖.๑   เงินสด 
       ๖.๒   เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ท าสัญญา
หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน  ๓  วันท าการของทางธนาคาร 

 ๖.๔   หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ   ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใ น
ข้อ ๑.๔ 

 ๖.๔   พันธนบัตรรัฐบาลไทย 
                      ๖.๕   หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว    โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้ าประกันค้ าประกันของธนาคารตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้
เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท )หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ 
วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  (ผู้รับจ้าง)พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 

 
/๗. ค่าจ้าง... 



 
-๕- 

 

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 

องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น……๑….งวด  ดังนี้ 
งวดที่  ๑   เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ……-….ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน……………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………ให้แล้วเสร็จภายใน…………-…….วัน 

งวดที่  ๒  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ……-…… ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน………………………..……..…………………………………………………………………………………………
……………………………...……………….………………………………………………………………………………………
………………ให้แล้วเสร็จภายใน………-……. วัน 

งวดที่  ๓  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ……-…… ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน……………………..………..…………………………………………………………………………………………
………………………………...…………….………………………………………………………………………………………
………………ให้แล้วเสร็จภายใน………-……. วัน 

งวดที่  ๔   เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ………-….ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………....ให้แล้วเสร็จภายใน……-…………วัน 

งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  ๑๐๐   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
 

๘.  อัตราค่าปรับ 
        ค่าปรบัตามแบบสญัญาจา้ง จะก าหนดในอัตราร้อยละ   ๐.๒๕  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ ๑๐๐.-บาท   
 
 
 
 

/๙. การรับประกัน... 
 
 
 

 
 



-๖- 
 

๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ  ๑.๓    
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่อง  ของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา  ไม่น้อยกว่า                                   
๖  เดือน   นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดี  ดังเดิมภายใน    ๑๕   วันท าการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

             ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน  

๑๐.๑   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล
วิสัยใต้   โดย  อบต.  จะเรียกท าสัญญาต่อเมื่อมีรายได้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 
๒๕๕๗  เพียงพอแล้วเท่านั้น  และหากรายได้ยังไม่เพียงพอผู้ชนะการสอบราคาจะเรียกร้องสิทธิ์ใด  ๆ  จาก 
อบต.วิสัยใต้  มิได้      

  ๑๐.๒  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบล    ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง   และ
ได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว    ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคา  ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้  
                    (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน                 
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน   ๗   วันนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ     
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรือ อ่ืนได้ 

 (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย     หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ เรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาต  จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย
นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย   ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม   (๑)  หรือ  (๒)     ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

๑๐ .๓    ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ  ๖  องค์การบริหารส่วนต าบล  อาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข   เพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัด  หรือส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 

/๑๑… 

 



-๗- 

๑๑.  มาตรฐานฝีมือช่าง 

เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตาประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอ จะต้องมีและ
ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช . 
ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันศึกษาที่ ก .พ.   รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีช่างจ านวน อย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

๑๑.๑         ช่างก่อสร้าง                                     .   
๑๑.๒         ช่างโยธา                                         .  
๑๑.๓………-…………………………………. 
 

๑๒. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง  ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 
 
 
                                                      องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ 

                                                                  วันท่ี  ๒๘  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


