
 
 

 
 

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สูน 
เรื่อง  สอบรำคำจ้ำงเหมำก่อสร้ำง จ ำนวน 2 โครงกำร 

******************** 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบ

ราคาโครงการก่อสร้าง  จ านวน  2   โครงการ ดังต่อไปนี้ 
1. โครงการก่อสร้างรางส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดปากรางกว้าง 1.00 เมตร ยาว  

204.00 เมตร และซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง   4.00 เมตร  ยาว  6.50  เมตร  ณ  
บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ ๑๔  ต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลแม่
สูน ราคากลาง  975,400.00 บาท  (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยถ้วน)  ระยะเวลาก่อสร้าง...90....วัน 

2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ขนาดผิวจราจรกว้าง    4.00      เมตร ยาว  
250.00  เมตร   หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร  ไม่มีไหล่ทาง   ณ บ้านหนองยาวเหนือ   
หมู่ที่ 17 ต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน งบประมาณ
วงเงิน 782,600.00 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)/ ราคาลาง  751,800.00 บาท  
(เจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง...90.....วัน 

     ผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วย

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
2.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาล

ของ    ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                    3.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สูน   ในวันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
                   4.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล   หรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน
กับงานที่สอบราคาจ้างและเป็นสัญญาจ้างเดี่ยว     และเป็นผลงานที่เป็นสัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น     หน่วยงานด้านอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้
มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน
เชื่อถือและเป็นสัญญาเดียว ดังนี้   

(1.) โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. หมู่ที่ 14 ในวงเงินไม่น้อยกว่า  487,000.00 บาท  
(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

(2.) โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. หมู่ที่ 17  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  375,000.00 บาท   
(สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 
 
 
 

/ก าหนดดูสถานที่............ 
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ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง   ในวันที่   9  ธันวาคม  2558  เวลา  10.30  -  11.30 น. ณ 
หมู่ที่ 14,17 ต าบลแม่สูน และก าหนดยื่นซองสอบราคาวันที่   25  พฤศจิกายน   2558   ถึงวันที่             
9   ธันวาคม  2558  ในวันและเวลาราชการ  ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หรือยื่นซองสอบ
ราคา       ณ       ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ   ที่ว่า
การอ าเภอฝาง    จังหวัดเชียงใหม่    วันที่  11  ธันวาคม  2558   เวลา  08.30  น.  ถึง  16.30  น.     
ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา โดยระบุไว้หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 9/2559 (หมู่ที่  14) และใบเสนอ
ราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 10/2559 (หมู่ท่ี  17) ”    มายังส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
เมื่อพ้นก าหนดยื่นซองสอบราคาจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด ก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  14  
ธันวาคม  2558   ตั้งแต่เวลา  10.00  น. เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ท้องถิ่นอ าเภอฝาง) 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างในราคาชุดละ  500.00  บาท ได้ที่ส านักงานกอง
คลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน   ตั้งแต่วันที่  25  พฤศจิกำยน  ๒๕๕8  ถึงวันที่  9  ธันวำคม  ๒๕๕
8  หากมอบหมายให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอ านาจเพ่ือการนั้นด้วย   หรือสอบถาม
รายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร  0-5334-6333  ในวันและเวลาราชการ และเว็บไซด์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  www.maesoon.go.th , wwwgprocurement.go.th  

ประกาศ  ณ  วันที่  25  พฤศจิกายน  2558 
 
 
 

                                 (นายวันชาติ  ศิริภัทรนุกูล) 
                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 









 



 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



 
 

 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สูน 

ที ่ 631/๒๕๕8 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดหำพัสดุ 

ตำมโครงกำรสอบรำคำจ้ำงก่อสร้ำง จ ำนวน 2 โครงกำร  
***************************** 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน   อ าเภอฝาง   จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์ จะ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จ านวน 22 โครงการ ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการก่อสร้างรางส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากรางกว้าง 1.00 เมตร ยาว  
204.00 เมตร และซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  6.50  เมตร  ณ  
บ้านสันติพัฒนา  หมู่ที่  ๑๔  ต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลแม่
สูน งบประมาณวงเงิน 982,400.00 บาท  (เก้าแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) / ราคากลาง
975,400.00 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยถ้วน) 

2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ขนาดผิวจราจรกว้าง    4.00       เมตร 
ยาว  

250.00  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ณ บ้านหนองยาวเหนือ หมู่ที่ 
17 ต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน งบประมาณวงเงิน 
782,600.00 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)/ ราคาลาง  751,800.00 บาท เจ็ดแสนห้า
หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน (ฉบับที่  9) พ.ศ. 2553 ข้อ 27 (1) (7) และข้อ 28 จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ
ด าเนินการ    ดังนี้ 
๑  คณะกรรมกำรให้/ขำยซอง/กรรมกำรรับซอง/กรรมกำรปิดประกำศ/ปลดประกำศ 
1.1  นางพูนศรี   อ่อนช่อน  ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ 
1.2  นางสาวบุษบา    ขนุนเงิน  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

๒  คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำฯ รำงส่งน้ ำ คสล. ม.14  
2.1  นางณัฐธยาน ์  สิทธิวรปัญญา   ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน  ประธานกรรมการ 
2.2  จ่าเอกหญิงจิราพร  อยู่เล็ก  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ 
2.3  นางสาวปราณ ี  วงค์ตา  ต าแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้   กรรมการ 
2.4  นางรัชน ี   เชื้อเมืองพาน ต าแหน่ง  ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน      กรรมการ 
2.5  นายเปลี่ยน   รางค า  ต าแหน่ง  ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน          กรรมการ 

3  คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำฯ ถนน คสล. ม.17  
3.1  นางณัฐธยาน ์  สิทธิวรปัญญา   ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน  ประธานกรรมการ 
3.2  จ่าเอกหญิงจิราพร  อยู่เล็ก  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ 
3.3  นางสาวปราณ ี  วงค์ตา  ต าแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้   กรรมการ 
3.4  นายยรรยง   ชัยวุฒ ิ  ต าแหน่ง  ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน      กรรมการ 
3.5  นายถวิล   ก๋องค ามูล  ต าแหน่ง  ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน          กรรมการ 

/2.4 คณะกรรมการ............. 

 



-2- 

๒.4  คณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง รำงส่งน้ ำ คสล. ม.14  
2.4.1  ว่าที่ร้อยตรีปรแมษฐ์ นิติกร    ต าแหน่ง  ปลัด อบต. แม่สูน  ประธานกรรมการ 
2.4.2  นายปริญญา  ถวิลวิศาล ต าแหน่ง  นายช่างโยธา   กรรมการ 
2.4.3  นายสงการานต์  กันธะวงค์ ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ป้องกัน ฯ   กรรมการ 
2.4.4  นายบุญส่ง  ท้าวค า  ต าแหน่ง  ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน     กรรมการ 
2.4.5  นายค าปัน  อุ่นปั๋น  ต าแหน่ง  ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน         กรรมการ 

๒.5  คณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง ถนน  คสล. ม.17   
2.5.1  นายวิฑูรย์  ปัญญานวน  ต าแหน่ง  ผอ.กองช่าง  ประธานกรรมการ 
2.5.2  นางสาวมาลัย  สุขสันติวงศ ์ ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  กรรมการ 
2.5.3  นายไปรเวท  สุริยะ  ต าแหน่ง  บุคลากร   กรรมการ 
2.5.4  นายอรุณ   ซองชะลัย  ต าแหน่ง  ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน กรรมการ 
2.5.5  นายสมเพชร  แก้วค ามูล   ต าแหน่ง  ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน กรรมการ 

๒.6  ผู้ควบคุมงำน 
2.6.1  นายวิฑูรย์       ปัญญานวน ต าแหน่ง  ผอ.กองช่าง ผู้ควบคุมงาน ม.14 
2.6.2  นายปริญญา  ถวิลวิศาล ต าแหน่ง  นายช่างโยธา ผู้ควบคุมงาน ม.17 
2.6.2  นายรพี           ภิรมณ์       ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างโยธา  ผู้ควบคุมงาน ม.14,17 
 

  ทั้งนี้   ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายตามระเบียบ ฯ  ข้อ 35, 36 และ
ระเบียบของทางราชการ   โดยเคร่งครัดแล้วรายงานผลให้ทราบ 

    สั่ง ณ วันที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 
 
 

 
                                                                    (นายวันชาติ  ศิริภัทรนุกูล)        

           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสำรสอบรำคำจ้ำง  เลขที่  9/๒๕๕9 
เรื่อง  สอบรำคำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงรำงส่งน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และซ่อมสร้ำงถนน คสล. 

ณ บ้ำนสันติพัฒนำ  หมู่ที่ 14  ต ำบลแม่สูน  อ ำเภอฝำง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ตำมประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สูน  ลงวันที่  25  พฤศจิกำยน  ๒๕๕8 

………………………………………………………….……………….. 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะสอบ
ราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากรางกว้าง 1.00 เมตร ยาว 204.00 เมตร 
และซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  6.50  เมตร  ณ  บ้านสันติพัฒนา  
หมู่ที่  ๑๔  ต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ ราคากลาง
975,400.00 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ระยะเวลาก่อสร้าง..90.....วัน  

โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังนี้ 
๑.  เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรสอบรำคำ 

                          1.1  แบบรูปรายการละเอียด 
     1.2  แบบใบเสนอราคา 

                          1.3  แบบสัญญาจ้าง 
                          1.4  แบบหนังสือค้ าประกัน  (หลักประกันสัญญา) 
       1.5  สูตรการปรับราคา 
                          1.6  บทนิยาม 
                                 ( 1 )  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                 ( 2 )  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

     1.7  แบบบัญชีเอกสาร 
                                 ( 1 )  บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
                                 ( 2 )  บัญชีเอกสารส่วนที่  2 
  1.8  รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities) 
(รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่า
เทียมกันและเพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้) 

๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอรำคำ 
                          2.1  ผูเ้สนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง 
                          2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้         
นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                         2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ  1.6 
                         2.4   ผู้เสนอราคา   ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิหรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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                        2.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างและเป็นสัญญาจ้างเดี่ยว   และเป็นผลงานที่เป็นสัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานด้านอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน
เชื่อถือและเป็นสัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า  487,000.00 บำท (สี่แสนแปดหม่ืนเจ็ดพันบำทถ้วน) 

๓.  หลักฐำนกำรเสนอรำคำ 
                      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบสอบราคา โดยแยกไว้นอกซอง

ใบเสนอราคา  เป็น  2  ส่วน  คือ  

3.1 ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้       
      (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                           (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุมพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                 (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง    การ
จดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชี  ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                           (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล    ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                           (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไว้ใน (1) 

                      (4)  ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสารสอบราคา 
                      (5)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์,ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นต้น  

                           (6)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบ            
ในข้อ 1.7 (1)   

               3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                          (1) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                          (2) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์
ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง ๆ  รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
                          (3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 
1.7(2) 
                          (4) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง   
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๔.  กำรเสนอรำคำ 
                        4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้   โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ   ทั้งสิ้น   และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ ตก 
เติม แก้ไข  เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                       4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน  
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อ
หน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกันทั้งตัวเลข และตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืนและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

  ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  120  วัน   นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคาโดยภายในก าหนดยืนราคา    ผู้เสนอจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

 4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 75 วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  ให้เริ่มท างาน 
                      4.4   ก่อนยื่นซองสอบราคา   ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา   รายละเอียดให้ถี่ถ้วน
และเข้าใจในเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
                      4.5   ก าหนดดูสถานที่  ในวันที่  9  ธันวาคม  2558  เวลา  10.30 – 11.30 น.  และ
ยื่นซองสอบราคาวันที่  25  พฤศจิกายน  2558  จนถึงวันที่   9  ธันวาคม  2558  ในวันและเวลาราชการ  
ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หรือยื่นซองสอบราคา      ณ      ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ   ที่ว่าการอ าเภอฝาง   จังหวัดเชียงใหม่   วันที่  11  
ธันวาคม  2558  เวลา   08.30  น.  ถึง  16.30  น.  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซอง
เรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตาม
เอกสารสอบราคาจ้าง   เลขที่   9/2559”   เมื่อพ้นก าหนดยื่นซองสอบราคาจะไม่รับซองสอบราคาโดย
เด็ดขาด  ทั้งนี้  ให้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และจัดท าบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพร้อมกับซองเสนอราคา
ด้วย 

                   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย
ว่า    เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ตามข้อ 1.6 (1)   ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไม่ และจะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา   หากปรากฏต่อคณะกรรมเปิดซองสอบราคาก่อนหรือใน
ขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมตาม   ข้อ 1.6 (2)    และคณะกรรมการฯ   เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ    จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศ
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก   และองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอ
ราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทาง   ราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
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                   ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน  3  
วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้
ถือเป็น ที่สุด         
                   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับ
อ าเภอ(ท้องถิ่นอ าเภอฝาง)  ในวันที่  14  ธันวำคม  ๒๕๕8  ตั้งแต่เวลำ  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป 

                   การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  3  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  
เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์  แก่ทางราชการอย่าง
ยิ่ง  และในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการ ยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทาง ราชการอย่างยิ่ง  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมี
อ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในกำรพิจำรณำรำคำ 
                        5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จะพิจารณาตัดสินด้วยราคา
รวมเพียงราคาเดียว 

                        5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2. หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้วคณะกรรมการ ฯ   จะ
ไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ   ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เท่านั้น 
                        5.3 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนสงวนสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคา   
ดังกรณี  ต่อไปนี้ 
 (1)  ไม่ปรากฏชื่อของผู้เข้าเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 (2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 

 (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
 (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 
                        5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ  ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใด
ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหาก
หลักฐานดังกล่าว  ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 
 
 

/(3) เสนอรายละเอียด........ 
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                        5.5  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่ง
ราคาใดหรือราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้ง นี้ เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนเป็นเด็ดขาด        
ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  จะพิจารณายกเลิกการ
สอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หาก
มีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญา
ได้  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างได้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์  หาก
ค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคา    รายนั้น  

                        5.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศสอบรายชื่อไว้  ตามข้อ 16(1) เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   ตามข้อ 1.6(2)    องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้
เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ  ตามข้อ 5.5 และองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สูน จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

                        ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่
ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจ  ยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้            

๖.  กำรท ำสัญญำจ้ำง 
  การลงนามในสัญญาจ้างจะลงนามในสัญญาจ้างได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินจ่ายขาดเงินสะสม 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนแล้วเท่านั้น      ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา
ดังระบุในข้อ 1.3 กับ    องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน   ภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  5  ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้  ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูนยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้  

6.1  เงินสด 
 6.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน โดยเป็นเช็คที่ลงวันที่ที่ท า
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน   3   วันท าการของทางราชการ 
 6.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกัน       ดังระบุ
ในข้อ 1.4   
 6.4  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน  
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรื อหน่วยการบริหาร    
ราชการการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 
 

          /6.5 พันธบัตร........  
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6.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย        
                   หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  ภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว    

  ๗.  ค่ำจ้ำงและกำรจ่ำยเงิน 
                   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนจะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวดเดียว  หรือผู้รับจ้างได้ท างานแล้ว
เสร็จตามแบบรูป  และรายละเอียดที่ก าหนดในสัญญา  และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เป็น
การถูกต้องแล้ว  โดยเงินค่าจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนจะจ่ายให้ต่อเมื่อเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 

 ๘.  อัตรำค่ำปรับ 
                   ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง  ข้อ 11 จะก าหนดในอัตราร้อยละ  0.25  ของค่าจ้างตามสัญญา
ต่อวัน 

                   ๙.  กำรรับประกันควำมช ำรุดบกพร่อง 
                   ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า  2  ปี  นับ
ถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  ได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

                   ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในกำรเสนอรำคำและอ่ืน ๆ 
       10.1 เงินค่าจ้างส าหรับการจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ตามมติที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน     การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติการจ่ายขาดเงิน
สะสมจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนแล้วเท่านั้น 
       10.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับ
จ้างได้ ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคา  ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการ  ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ดังนี้ 

     (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของ
ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

 (2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย
นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของ    ลงเรืออ่ืน  
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี   
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                      10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญา  หรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุในข้อ 6  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จะริบหลักประกัน
ซองหรือ เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน  
(ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                      10.4 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดใน
แนบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้าม)ี  
 ๑๑. กำรปรับรำคำค่ำงำนก่อสร้ำง 
 การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.5 จะน ามาใช้ในกรณีที่ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 
 ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  2532  เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง 
ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม  2532 
 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K ) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทาง
ราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.5 

๑๒.  มำตรฐำนฝีมือช่ำง 
                   เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและตกลง
จ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและ
ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก…………-……………  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. 
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10  ของแต่
ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

12.1  ก่อสร้าง,โยธา 

 ๑๓.  กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้

ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 
 
 

                                                                          25  พฤศจิกายน  2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสำรสอบรำคำจ้ำง  เลขที่  10/๒๕๕9 
เรื่อง  สอบรำคำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ณ บ้ำนหนองยำวเหนือ  หมู่ที่ 17  ต ำบลแม่สูน  อ ำเภอฝำง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ตำมประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สูน  ลงวันที่  25  พฤศจิกำยน  ๒๕๕8 

………………………………………………………….……………….. 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะสอบ
ราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว  295  เมตร  หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  1,032.50  ตารางเมตร  ไม่มีไหล่ทาง  ณ  บ้านหนองยาว  หมู่ที่ 7  ต าบลแม่สูน  อ าเภอ
ฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  ราคากลาง  779,800.00 บาท (เจ็ดแสน
เจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง.....90.....วัน  

โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังนี้ 
๑.  เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรสอบรำคำ 

                          1.1  แบบรูปรายการละเอียด 
     1.2  แบบใบเสนอราคา 

                          1.3  แบบสัญญาจ้าง 
                          1.4  แบบหนังสือค้ าประกัน  (หลักประกันสัญญา) 
       1.5  สูตรการปรับราคา 
                          1.6  บทนิยาม 
                                 ( 1 )  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                 ( 2 )  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

     1.7  แบบบัญชีเอกสาร 
                                 ( 1 )  บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
                                 ( 2 )  บัญชีเอกสารส่วนที่  2 
       1.8  รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities) 
(รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่า
เทียมกันและเพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้) 

๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอรำคำ 
                          2.1  ผูเ้สนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง 
                          2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้         
นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                          2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน   ณ  วัน
ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ  1.6 
                          2.4   ผู้เสนอราคา   ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิหรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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                          2.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างและเป็นสัญญาจ้างเดี่ยว   และเป็นผลงานที่เป็นสัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานด้านอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน
เชื่อถือและเป็นสัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า  380,000.00 บำท (สำมแสนแปดหม่ืนบำทถ้วน) 

๓.  หลักฐำนกำรเสนอรำคำ 
                      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบสอบราคา โดยแยกไว้นอกซอง

ใบเสนอราคา  เป็น  2  ส่วน  คือ 
  

               3.1 ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้          
                     (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                          (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุมพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                               (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง    การจด
ทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชี  ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                         (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล    ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                        (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่
ระบไุว้ใน (1) 

                   (4)  ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสารสอบราคา 
                   (5)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์,ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นต้น  

                        (6)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบ            
ในข้อ 1.7 (1) 

            3.2 สว่นที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                       (1) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจ
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                       (2) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์
ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง ๆ  รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
                       (3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 
1.7(2) 
                       (4) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง   
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๔.  กำรเสนอรำคำ 
                          4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้   โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ   ทั้งสิ้น   และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ ตก 
เติม แก้ไข  เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                         4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน  
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อ
หน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกันทั้งตัวเลข และตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืนและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

    ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  90  วัน   นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคาโดยภายในก าหนดยืนราคา    ผู้เสนอจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

  4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 60 วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  ให้เริ่มท างาน 
                       4.4   ก่อนยื่นซองสอบราคา   ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา   รายละเอียดให้ถี่ถ้วน
และเข้าใจในเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
                       4.5   ก าหนดดูสถานที่  ในวันที่  9  ธันวาคม  2558  เวลา  10.30 – 11.30 น.  และ
ยื่นซองสอบราคาวันที่  25  พฤศจิกายน  2558  จนถึงวันที่   9  ธันวาคม  2558  ในวันและเวลาราชการ  
ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หรือยื่นซองสอบราคา      ณ      ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ   ที่ว่าการอ าเภอฝาง   จังหวัดเชียงใหม่   วันที่  11  
ธันวาคม   2558  เวลา   08.30  น.  ถึง  16.30  น.  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซอง
เรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตาม
เอกสารสอบราคาจ้าง   เลขที่   10/2559”   เมื่อพ้นก าหนดยื่นซองสอบราคาจะไม่รับซองสอบราคาโดย
เด็ดขาด  ทั้งนี้  ให้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และจัดท าบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพร้อมกับซองเสนอราคา
ด้วย 

                   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย
ว่า    เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ตามข้อ 1.6 (1)   ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไม่ และจะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา   หากปรากฏต่อคณะกรรมเปิดซองสอบราคาก่อนหรือใน
ขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมตาม   ข้อ 1.6 (2)    และคณะกรรมการฯ   เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ    จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศ
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก   และองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอ
ราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทาง   ราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

 

 

 
/ผู้เสนอราคา........ 
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                   ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน  3  
วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้
ถือเป็น ที่สุด         
                   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับ
อ าเภอ(ท้องถิ่นอ าเภอฝาง)  ในวันที่  14  ธันวำคม  ๒๕๕8  ตั้งแต่เวลำ  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป 

                   การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  3  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  
เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์  แก่ทางราชการอย่าง
ยิ่ง  และในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการ ยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทาง ราชการอย่างยิ่ง  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมี
อ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในกำรพิจำรณำรำคำ 
                        5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จะพิจารณาตัดสินด้วยราคา
รวมเพียงราคาเดียว 

                        5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2. หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้วคณะกรรมการ ฯ   จะ
ไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ   ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เท่านั้น 
                        5.3 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนสงวนสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคา   
ดังกรณี  ต่อไปนี้ 
 (1)  ไม่ปรากฏชื่อของผู้เข้าเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 (2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 

 (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
 (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 
                        5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ  ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใด
ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหาก
หลักฐานดังกล่าว  ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 
 
 

/(3) เสนอรายละเอียด........ 
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                        5.5  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่ง
ราคาใดหรือราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนเป็นเด็ดขาด        
ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  จะพิจารณายกเลิกการ
สอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หาก
มีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญา
ได้  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างได้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์  หาก
ค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคา    รายนั้น  

                        5.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศสอบรายชื่อไว้  ตามข้อ 16(1)  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   ตามข้อ 1.6(2)      องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนมีอ านาจที่จะ
ตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ  ตามข้อ 5.5 และองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

                        ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่
ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจ  ยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้            

๖.  กำรท ำสัญญำจ้ำง 
  การลงนามในสัญญาจ้างจะลงนามในสัญญาจ้างได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินจ่ายขาดเงินสะสม 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนแล้วเท่านั้น      ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา
ดังระบุในข้อ 1.3 กับ    องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน   ภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  5  ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้  ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูนยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้  

6.1  เงินสด 
 6.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน โดยเป็นเช็คที่ลงวันที่ที่ท า
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน   3   วันท าการของทางราชการ 
 6.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกัน       ดังระบุ
ในข้อ 1.4   
 6.4  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน  
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรื อหน่วยการบริหาร    
ราชการการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 
 

          /6.5 พันธบัตร........  
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6.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย        
                   หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  ภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว    

  ๗.  ค่ำจ้ำงและกำรจ่ำยเงิน 
                   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนจะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวดเดียว  หรือผู้รับจ้างได้ท างานแล้ว
เสร็จตามแบบรูป  และรายละเอียดที่ก าหนดในสัญญา  และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เป็น
การถูกต้องแล้ว  โดยเงินค่าจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนจะจ่ายให้ต่อเมื่อเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 

 ๘.  อัตรำค่ำปรับ 
                   ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง  ข้อ 11 จะก าหนดในอัตราร้อยละ  0.25  ของค่าจ้างตามสัญญา
ต่อวัน 

                   ๙.  กำรรับประกันควำมช ำรุดบกพร่อง 
                   ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า  2  ปี  นับ
ถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  ได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

                   ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในกำรเสนอรำคำและอ่ืน ๆ 
       10.1 เงินค่าจ้างส าหรับการจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ตามมติที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน     การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติการจ่ายขาดเงิน
สะสมจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนแล้วเท่านั้น 
       10.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับ
จ้างได้ ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคา  ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการ  ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ดังนี้ 

     (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของ
ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

 (2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย
นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของ    ลงเรืออ่ืน  
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี   
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                      10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญา  หรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุในข้อ 6  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จะริบหลักประกัน
ซองหรือ เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน  
(ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                      10.4 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดใน
แนบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้าม)ี  
 ๑๑. กำรปรับรำคำค่ำงำนก่อสร้ำง 
 การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.5 จะน ามาใช้ในกรณีที่ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 
 ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  2532  เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง 
ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม  2532 
 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K ) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทาง
ราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.5 

๑๒.  มำตรฐำนฝีมือช่ำง 
                   เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและตกลง
จ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและ
ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก…………-……………  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. 
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10  ของแต่
ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

12.1  ก่อสร้าง,โยธา 

 ๑๓.  กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้

ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 
 
 

                                                                          25  พฤศจิกายน  2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


