
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองชุมพลเหนือ 

เรื่อง  จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจ าทางปรับอากาศเพื่อเดินทางไปศึกษาดูงาน 
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
  
 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองชุมพลเหนือ  มีความประสงค์จะด าเนินการสอบราคา 
จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจ าทางปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ จ านวน 3 คัน เพื่อน าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน ผู้สังเกตการณ์และวิทยากร และประชาชนในต าบลหนองชุมพล-
เหนือ เดินทางไปศึกษาดูงาน  ณ จังหวัดเ พชรบูรณ์  ในวันที่ 7–9 มกราคม พ.ศ.2557 (ราคากลางเป็นเงิน162,000 .-
บาท  (-หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน-)   

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่
น้อยกว่า  - บาท 
 2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้
สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น                    

     4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาครั้งนี ้
 5. ผู้เสนอราคาทั้งบุคคลหรือนิติบุคคลที่เสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองชุมพล
เหนือ ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคัญตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย
ของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่12 ธันวาคม  2556 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม  2556 
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ระหว่างวันที่  12 ธันวาคม  2556  ถึงวันที่ 25 ธันวาคม  2556 
ยื่นซองสอบราคา ณ ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองชุมพลเหนือ  และในวันที่ 13 ธันวาคม 2556ยื่น
ซองสอบราคา ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ   อ าเภอเขา
ย้อย  จังหวัดเพชรบุรี  (ห้องท้องถิ่นอ าเภอเขาย้อย)และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  27 ธันวาคม2556
ตั้งแต่เวลา 10.00น. เป็นต้นไป    
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ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างในราคาชุดละ  200.-บาท  ได้ที่ที่ท าการองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองชุมพลเหนือ  ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม2556  ถึงวันที่ 25 ธันวาคม  2556ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง
เวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็ปไซต์www.nongchumpolneau go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-
3256-6211-2 ต่อ 19ในวันและเวลาราชการ  
 
 ประกาศ  ณวันที่ 12 ธันวาคม  พ.ศ. 2556 
 
 
 

             (ลงชื่อ) 
      นายบุญเลิศ  ยอดแก้ว) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองชุมพลเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2557 
จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจ าทางปรับอากาศเพื่อเดินทางไปศึกษาดูงาน 

ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองชุมพลเหนือ ลงวันที่ 12 ธันวาคม  2556 

……………………………………..   
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองชุมพลเหนือ  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนต าบล”   
มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจ าทางปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ จ านวน 3 คัน เพื่อน า
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน ผู้สังเกตการณ์และวิทยากร และ
ประชาชนในต าบลหนองชุมพลเหนือ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเ พชรบูรณ์ ในวันที่ 7- 9มกราคม  พ.ศ.255 7  
โดยก าหนดราคากลางสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน162,000.-บาท  (-หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน-)     
  โดยมีข้อก าหนดและแนะน าดังต่อไปนี้ 

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

(1) หลักประกันสัญญา 
1.5  บทนิยาม 
 (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
 (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

 1.6  แบบบัญชีเอกสาร  
  (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1  
  (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2  

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๒.๑ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง   
๒.๒ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น
ผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

๒.๓ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ 
องค์การบริหารส่วนต าบล  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่ 
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  ๒.๕ มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า  -  บาทและเป็น
ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 

-/2.6 ผู้เสนอราคา... 
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 ๒.๖ผู้เสนอราคาทั้งบุคคลหรือนิติบุคคลที่เสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองชุมพล-
เหนือ ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคัญตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย
ของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอก  

ซองใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน  คือ 
3.1  ส่วนที่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  (ถ้ามี) และบัญชี 
ผู้ถือหุ้นส่วนรายใหญ่  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้า
ร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 
  (4)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
  (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมรับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (1)  

3.2  ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (1)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคล
อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  (2)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีการก าหนด
ผลงานตามข้อ 2.5  เท่านั้น) 
  (3)  บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์  
ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย                                                 

 (4)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ 1.6 (2)                                                                                                                                                             
4.  การยื่นซองสอบราคา 

  4.1ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา  พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
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  4.2ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วนในการเสนอ
ราคา  ให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย   และหรือ
ต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและ
ตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

ราคาที่เสนอ  จะต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  20วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายใน 
ก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  4.3ผู้เสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาด าเนินการงานจ้างแล้วเสร็จไม่เกิน 3วันนับถัดจากวัน  
ลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้เริ่มท างาน 
  4.4ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ   
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

4.5  เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธาน 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่   
1/2557” ยื่นซองต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาในวันที่  12 ธันวาคม  พ.ศ. 2556  จนถึงวันที่  25 ธันวาคม  พ.ศ. 
2556  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.  ระหว่างวันที่  12 ธันวาคม พ.ศ.2556   ถึงวันที่ 25ธันวาคม พ.ศ.
2556  ยื่นซองสอบราคา  ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองชุมพลเหนือและในวันที่ 13 ธันวาคม  พ.ศ.
2556 ยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ   
อ าเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี  (ห้องท้องถิ่นอ าเภอเขาย้อย) 
  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองราคาโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็น 
ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ตามข้อ 1.5 (1)  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม่และ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า  
มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ 
เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลฯจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ 
ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มี
การกระท าดังกล่าว 
  ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวาง  
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน  3  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด  
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ อ าเภอ 
เขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี  (ห้องท้องถิ่นอ าเภอเขาย้อย ) ในวันที่  27ธันวาคม 2556  ตั้งแต่เวลา 10.00น.  
เป็นต้นไป    
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5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

 5.1ในการสอบราคาครั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมที่ปรากฏไว้ในใบเสนอ
ราคา 

5.2หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4แล้ว  คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณา
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเท่านั้น 

  5.3องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  (2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด  หรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา 
  (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระส าคัญหรือ 
มีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
  (4)  ราคาที่เสนอมีการขุดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 
  5.4ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  หรือองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ผู้เสนอราคาได้องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง  
  5.5องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ี
เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดจะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ
และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้  
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะ
เป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยสุจริต  เช่น  การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 
  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบลจะให้ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามเอกสารสอบ
ราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้องค์การบริหารส่วนต าบล  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอ
ราคารายนั้น   
  5.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ 4.5  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  
ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตาม
ข้อ 1.5  องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข้อ 4.5 และองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
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 6.  การท าสัญญาจ้าง 

  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3กับองค์การบริหารส่วนต าบล  
ภายใน  7วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ - ของราคา
จ้างที่สอบราคาได้ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง  
อย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
                  6.1  เงินสด   
                  6.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน  3วัน  ท าการของทางราชการ 
                  6.3หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1) 

        6.4 หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน  
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับการอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ  
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1) 
                  6.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

       7.ค่าจ้างและการจ่ายเงิน   

    (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 

               องค์การบริหารสว่นต าบลจะจ่ายเงนิค่าจ้าง  โดยแบง่ออกเป็น 1งวด  ดังนี้ 
                งวดที ่1เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ……….……-……………....….ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ 

ปฏิบัติงาน……………………………………………..……………………………………………ให้แล้วเสร็จภายใน…….-……..วัน 
                งวดที ่2เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ…………….-……………….….ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ 

ปฏิบัติงาน……………………………………………………………….………………………….ให้แล้วเสร็จภายใน…….-……..วัน 
งวดสุดท้าย  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  100 ของค่าจ้าง  เมื่อผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้ว 

เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  

 8.อัตราค่าปรับ 

  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.10ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

 9.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

  ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุ  1.3แล้วแต่
กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า...-.....ปี......-.......เดือน 
....3...วัน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ
ได้ดีดังเดิม  ภายใน-วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง   

 

-/10.ข้อสงวนสิทธิ… 
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 10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 

  10.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากเงินงบประมาณ ตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ  
2557 
  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ  องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2557 แล้วเท่านั้น 
  ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 162,000 .-บาท  (-หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาท
ถ้วน-)  

10.2เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง 
ตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้น
ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคา  ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย
นาวี  ดังนี้    

 (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การพาณิชยนาวี  ภายใน 7วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
  (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3)  ในกรณีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี 
  10.3ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ 6องค์การบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี)  
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  10.4องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด(ถ้ามี) 

11.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
        ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รบัจา้งพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบไดก้ าหนด  
ไว้โดยเคร่งครัด 

 
 

                                    องค์การบริหารสว่นต าบลหนองชมุพลเหนือ  
                                     วันท่ี  12  ธันวาคม  2556 

 
 

 
 


