
 

- สําเนา - 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 
เรื่อง  สอบราคาจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนหนองสามแจง พื้นที่ 19,900 ตารางเมตร   

ณ บานสันปาเกี๊ยะ หมูท่ี 11 ตําบลแมสูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  
******************** 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม มีความประสงคจะสอบ
ราคาโครงการจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนหนองสามแจง พื้นที่ 19,900 ตารางเมตร  ณ บานสันปาเกี๊ยะ หมูที่ 
11 ตําบลแมสูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ตามแบบรูปรายการละเอียดขององคการบริหารสวนตําบลแมสูน 
ราคากลาง/งบประมาณวงเงินในการจัดจางครั้งนี้ จํานวน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) 
ระยะเวลากอสราง...120.....วัน 

     ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
1. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวย

การบริหารราชการสวนทองถิ่น  และไดแจงเวียนชื่อแลว 
2.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของ    ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
                   3.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน
ตําบลแมสูน  ในวันประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการสอบราคาจางครั้งนี้ 

4.  ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน
กับงานที่สอบราคาจางและเปนสัญญาจางเดี่ยว   และเปนผลงานที่เปนสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ  
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น  หนวยงานดานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมี
ฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลแมสูน
เชื่อถือและเปนสัญญาเดียว ในวงเงินไมนอยกวา  450,000.00 บาท (สี่แสนหาหมื่นบาทถวน) 
  

กําหนดดูสถานที่กอสราง   ในวันที่   8  กรกฎาคม  2558  เวลา  10.30  -  11.30 น. 
ณ หนองสามแจง หมูที่ 11 ตําบลแมสูน และกําหนดยื่นซองสอบราคาวันที่   25  มิถุนายน  2558  ถึงวันที่   
8  กรกฎาคม  2558  ในวันและเวลาราชการ  ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแมสูน หรือยื่นซองสอบ
ราคา       ณ       ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ   ที่วา
การอําเภอฝาง   จังหวัดเชียงใหม   วันที่  9  กรกฎาคม  2558   เวลา  08.30  น.  ถึง  16.30  น.   ผู
เสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคา โดยระบุไวหนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 11/2558 ”    มายังสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลแมสูน เมื่อพนกําหนดยื่นซองสอบราคาจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด กําหนด
เปดซองสอบราคาในวันที่  10  กรกฎาคม  2558   ตั้งแตเวลา  10.00  น. เปนตนไป  ณ  ศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ทองถิ่นอําเภอฝาง) 
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ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคาจางในราคาชุดละ 1,000.00  บาท ไดที่สํานักงานกอง
คลัง องคการบริหารสวนตําบลแมสูน  ตั้งแตวันที่  25  มิถุนายน  ๒๕๕8  ถึงวันที่  8 กรกฎาคม ๒๕๕8  
หากมอบหมายใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนตองมีหนังสือมอบอํานาจเพื่อการนั้นดวย   หรือสอบถาม
รายละเอียดไดที่หมายเลขโทรศัพท / โทรสาร  0-5334-6333  ในวันและเวลาราชการ และเว็บไซดของ
องคการบริหารสวนตําบลแมสูน  www.maesoon.go.th , wwwgprocurement.go.th  

ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2558 
 
 
                                วันชาติ  ศิริภัทรนุกูล 

                                 (นายวันชาติ  ศิริภัทรนุกูล) 
                       นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารสอบราคาจาง  เลขที่  11/๒๕๕8 
เรื่อง  สอบราคาจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนหนองสามแจง พื้นที่ 19,900 ตารางเมตร   

ณ บานสันปาเกี๊ยะ หมูท่ี 11 ตําบลแมสูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  ลงวันที ่ 25  มิถุนายน  ๒๕๕8 

………………………………………………………….……………….. 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม  มีความประสงคจะสอบ
ราคาจางโครงการจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนหนองสามแจง พื้นที่ 19,900 ตารางเมตร  ณ บานสันปาเกี๊ยะ 
หมูที่ 11 ตําบลแมสูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ตามแบบรูปรายการละเอียดขององคการบริหารสวนตําบล
แมสูน ราคากลาง/งบประมาณวงเงินในการจัดจางครั้งนี้ จํานวน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) 
ระยะเวลากอสราง...120.....วัน 

โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังนี้ 

๑.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
                          1.1  แบบใบเสนอราคา 
                          1.2  แบบสัญญาจาง 
                          1.3  แบบหนังสือคํ้าประกัน  (หลักประกันสัญญา) 
                          1.4  บทนิยาม 
                                 ( 1 )  ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
                                 ( 2 )  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

1.5  แบบบัญชีเอกสาร 
                                 ( 1 )  บัญชีเอกสารสวนที่  1 
                                 ( 2 )  บัญชีเอกสารสวนที่  2 

๒.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
                        2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง 
                        2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการหรือ
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  และไดแจงเวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูไดรับผลของการสั่งใหนิติ
บุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                        2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศ
สอบราคา หรือไมเปนผูกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ  1.4 
                        2.4   ผูเสนอราคา    ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิหรือความคุมกันเชนวานั้น 
                        2.5 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานกอสรางประเภท
เดียวกันกับงานที่สอบราคาจางและเปนสัญญาจางเดี่ยว   และเปนผลงานที่เปนสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ  
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น  หนวยงานดานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมี
ฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลแมสูน
เชื่อถือและเปนสัญญาเดียว ในวงเงินไมนอยกวา  450,000.00 บาท (สี่แสนหาหมื่นบาทถวน) 

  ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
                      ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบสอบราคา โดยแยกไวนอกซอง

ใบเสนอราคา  เปน  2  สวน  คือ 

/3.1  สวนที่ 1......... 
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               3.1 สวนที่  1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้          
                   (1)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
                          (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุมพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                               (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง    การจด
ทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชี  ผูถือหุน
รายใหญ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                        (2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล    ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี)  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                        (3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคาและในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทางหรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่
ระบุไวใน (1) 

                   (4)  สําเนาใบเสร็จรับเงินคาซื้อเอกสารสอบราคา 
                   (5)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย,สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มเปนตน  

                        (6)  บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ 
1.5(1) 

                 3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                      (1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                      (2) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)  ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ
คาแรงงาน  ภาษีประเภทตาง ๆ  รวมทั้งกําไรไวดวย 
                      (3) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ 1.5(2) 
                      (4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง   

๔.  การเสนอราคา 
                        4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้   โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ   ทั้งสิ้น   และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน
จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข  หากมีการขูดลบ ตก 
เติม แกไข  เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา  (ถามี)  กํากับไวดวยทุกแหง 
                        4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน  
ในการเสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอ
หนวยและหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอจะตอง
ตรงกันทั้งตัวเลข และตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่นและคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

 ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  135  วัน   นับแตวันเปดซองใบเสนอ
ราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา    ผูเสนอจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
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                        4.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน  120  วัน  
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง  หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  ใหเริ่ม
ทํางาน 
                        4.4   กอนยื่นซองสอบราคา   ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา   รายละเอียดใหถี่ถวน
และเขาใจในเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
                        4.5   กําหนดดูสถานที่  ในวันที่  8  กรกฎาคม  2558  เวลา  10.30 – 11.30 น.  ณ  
หนองสามแจง  หมูที่ 11 ตําบลแมสูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  และยื่นซองสอบราคาวันที่  25  มิถุนายน  
2558  จนถึงวันที่   8  กรกฎาคม  2558  ในวันและเวลาราชการ  ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
แมสูน หรือยื่นซองสอบราคา      ณ      ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบล
ระดับอําเภอ   ที่วาการอําเภอฝาง   จังหวัดเชียงใหม   วันที่  9  กรกฎาคม   2558  เวลา   08.30  น.  ถึง  
16.30  น.  ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคา โดยระบุไวหนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจาง   เลขที่   11/2558”   
เมื่อพนกําหนดยื่นซองสอบราคาจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  ทั้งนี้  ใหแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ และ
จัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพรอมกับซองเสนอราคาดวย 
                   คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละราย
วา    เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  ตามขอ 1.4 (1)   ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไม และจะประกาศรายชื่อผูเสนอราคา   หากปรากฏตอคณะกรรมเปดซองสอบราคากอนหรือใน
ขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมตาม   ขอ 1.4 (2)    และคณะกรรมการฯ   เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม  คณะกรรมการฯ    จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคาและประกาศ
รายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก   และองคการบริหารสวนตําบลแมสูนจะพิจารณาลงโทษผูเสนอ
ราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือ
เปนประโยชนตอการพิจารณาของทาง   ราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 
                   ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม   อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน  3  
วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดให
ถือเปน ที่สุด         
                   คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวขางตน  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับ
อําเภอ(ทองถิ่นอําเภอฝาง)  ในวันที่  10  กรกฎาคม  ๒๕๕8  ตั้งแตเวลา  ๑๐.๐๐ น.  เปนตนไป 

                   การยื่นอุทธรณตามวรรค  5  ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา  
เวนแตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา  การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชน  แกทางราชการอยาง
ยิ่ง  และในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ  และเห็นวาการ ยกเลิกการ
เปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทาง ราชการอยางยิ่ง  ใหผูวาราชการจังหวัดมี
อํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

๕.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
                        5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลแมสูน จะพิจารณาตัดสินดวยราคา
รวมเพียงราคาเดียว 

/5.2  หากผูเสนอราคา........ 
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                        5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2. หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลวคณะกรรมการ ฯ   จะ
ไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ   ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลแมสูน เทานั้น 
                        5.3 องคการบริหารสวนตําบลแมสูนสงวนสิทธิที่จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคา   
ดังกรณี  ตอไปนี้ 
 (1)  ไมปรากฏชื่อของผูเขาเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบลแมสูน 
 (2)  ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)  หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
 (3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน
สาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
 (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิได
ลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถาม)ี  กํากับไว 
                        5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
หรือองคการบริหารสวนตําบลแมสูน มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ  ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใด
ที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได  องคการบริหารสวนตําบลแมสูนมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหาก
หลักฐานดังกลาว  ไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง    
                        5.5  องคการบริหารสวนตําบลแมสูน  ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่ง
ราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลแมสูนเปนเด็ดขาด        
ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได  รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  จะพิจารณายกเลิกการ
สอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน  ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หาก
มีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต  เชน  การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ  หรือใชชื่อบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
   ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตาม
สัญญาได  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลแมสูน จะใหผูเสนอราคารายนั้น
ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางไดใหแลวเสร็จ
สมบูรณ  หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงไดองคการบริหารสวนตําบลแมสูนมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคา    
รายนั้น  

                        5.6  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มี
สิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศสอบรายชื่อไว  ตามขอ 4.5  เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
กับผูเสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม   ตามขอ 1.4    องคการบริหารสวนตําบลแมสูนมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอ
ราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ  ตามขอ 4.5 และองคการบริหารสวนตําบล
แมสูน จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 

/ในกรณี........ 
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                        ในกรณีนี้หากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา  การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่
ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง  ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ  ยกเลิกการเปดซอง
ใบเสนอราคาดังกลาวได            

๖.  การทําสัญญาจาง 
  การลงนามในสัญญาจางจะลงนามในสัญญาจางไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลแมสูน

ไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากเงินงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ขององคการบริหารสวนตําบลแมสูนแลวเทานั้น  ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบ
สัญญาดังระบุในขอ 1.2 กับ    องคการบริหารสวนตําบลแมสูน   ภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจง  
และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ  5  ของราคาคาจางที่สอบราคาได  ให
องคการบริหารสวนตําบลแมสูนยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้  

6.1  เงินสด 
 6.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน โดยเปนเช็คที่ลงวันที่ที่ทํา
สัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน   3   วันทําการของทางราชการ 
 6.3  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ําประกัน       ดังระบุ
ในขอ 1.3   
 6.4  หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน  
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย   ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการบริหาร    
ราชการการสวนทองถิ่นตาง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.3 

6.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย        
                   หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย  ภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา 
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว    

  ๗.  คาจางและการจายเงิน 
                   องคการบริหารสวนตําบลแมสูนจะจายเงินคาจางเปนงวดเดียว  หรือผูรับจางไดทํางานแลว
เสร็จตามแบบรูป  และรายละเอียดที่กําหนดในสัญญา  และคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานไวเปน
การถูกตองแลว  โดยเงินคาจางองคการบริหารสวนตําบลแมสูนจะจายใหตอเมื่อเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ทั้งหมดใหแลวเสร็จตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอยแลวเทานั้น 

 ๘.  อัตราคาปรับ 
                   คาปรับตามแบบสัญญาจาง  ขอ 15 จะกําหนดในอัตรารอยละ  0.10  ของคาจางตามสัญญา
ตอวัน 

                   ๙.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                   ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.2 
แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอยกวา  2  ป  นับ
ถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลแมสูน  ไดรับมอบงาน  โดยผูรับจางตองรับจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
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                   ๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
       10.1 เงินคาจางสําหรับการจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององคการบริหารสวนตําบลแมสูน  การลงนามใน
สัญญาจะลงนามในสัญญาจางไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลแมสูนไดรับอนุมัติเงินงบประมาณตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององคการบริหารสวนตําบลแมสูนแลว
เทานั้น   
       10.2  เมื่อองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับ
จางได ตกลงจางตามสอบราคาจางแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคา  ซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการ  สงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี ้

     (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของ
ที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
 (2)  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชย
นาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย  ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของ    ลงเรืออื่น  
หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
 (3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี   
                      10.3 ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลแมสูน ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา หรือ
ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุในขอ 6  องคการบริหารสวนตําบลแมสูน จะริบหลักประกัน
ซองหรือ เรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น  
(ถามี)  รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                      10.4 องคการบริหารสวนตําบลแมสูน  สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดใน
แนบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี  
 ๑๑. การปรับราคาคางานกอสราง 
 ก.  เงื่อนไขและหลักเกณฑ 
                         1. สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ใหใชกับงานกอสรางทุกประเภท  รวมถึงงานปรับปรุงและ
ซอมแซม  ซึ่งเบิกจายคางานในลักษณะหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  หมวดเงินอุดหนุนและหมวด
รายจายอื่นที่เบิกจายในลักษณะคาที่ดิน  และสิ่งกอสราง  ที่อยูในเงื่อนไขและหลักเกณฑตามที่ไดกําหนดนี้ 
                         2.  สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ใหใชทั้งกรณีเพิ่มหรือลดคางานจากคางานเดิมตามสัญญา
เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทําขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย  มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม  ขณะเมื่อวันเปด
ซองประกวดราคา  สําหรับการจัดจางโดยวิธีอื่นใหใชวันเปดซองราคาแทน 

                         3.  การขอเงินเพิ่มคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาไดนี้  เปนหนาที่ของ  ผูรับ
จางที่จะตองเรียกรองภายในกําหนด  90  วัน  นับถัดวันที่ผูจางสงมอบงานงวดสุดทาย  หากพนกําหนดนี้ไป
แลวผูรับจางไมมีสิทธิที่จะเรียกรองเงินเพิ่มคางานกอสรางจากผูวาจางไดอีกตอไป และในกรณีที่ผูวาจางจะตอง
เรียกเงินคืนจากผูรับจาง  ใหผูวาจางที่เปนคูสัญญารีบเรียกเงินคืนจากผูรับจางโดยเร็ว  หรือใหหักคางานของ
งวดตอไป  หรือใหหักเงินจากหลักประกันสัญญาแลวแตกรณี 
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                        4. การพิจารณาคํานวณเงินเพ่ิมหรือลด  และการจายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผูรับจาง
ตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาไดตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากองคการบริหารสวนตําบลแม
สูนและใหถือการพิจารณาวินิจฉัยขององคการบริหารสวนตําบลแมสูนเปนที่สิ้นสุด 
                  ข. ประเภทงานกอสรางและสูตรที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได 
 ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาคางานจางเหมากอสรางใหคํานวณตามสูตรดังนี้ 
 P   =  (Po)  x  (K) 
กําหนดให P   =  ราคาคางานตอหนวยหรือราคาคางานเปนงวดที่จะตองจายใหผูรับจาง 
 Po   =  ราคาคางานตอหนวยที่ผูรับจางประมูลได  หรือราคาคางานเปนงวดซึ่งระบุไวใน
สัญญา แลวแตกรณี 
 K =  ESCALATION  FACTOR  ที่หักดวย  4%  เมื่อตองเพิ่มคางาน  หรือบวกเพิ่ม  
4% เมื่อตองเรียกคางานคืนESCALATION FACTOR Kหาไดจากสูตรซึ่งแบงตามประเภทและลักษณะงานดังนี้ 
หมวดที่  3  งานทาง 

3.1 งานผิวทาง  Prime  coat , Tack coat , Seal coat 
ใชสูตร K =  0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo +0.10 Ft/Fo 
…………………………(K3.1) 

3.2 งานผิวทาง  Asphaltic  concrete , Penetration Macadam 
ใชสูตร K =  0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao +0.10 Et/Eo + 0.10 
Ft/Fo…………..(K3.2) 

 3.3 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมายถึง  ผิวถนนคอนกรีตที่ใชเหล็กเสริมซึ่ง
ประกอบดวยตะแกรงเหล็กเสนหรือตะแกรงลวดเหล็กกลาเชื่อมติด (Welded steel  wire  fabric)  เหล็ก
เดือย  (Dowel  bar)  เหล็กยึด  (Deformed  tie  bar)  และรอยตอตาง ๆ (Joint)  ทั้งนี้ใหหมายความ
รวมถึงแผนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C.bridge  approach)  ดวย 
ใชสูตร K =  0.30 + 0.10 Ti/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So 
………………(K3.2) 

 3.4  งานทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบอพัก  หมายถึง  ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก
สําหรับงานระบายน้ํา (Precast  reinforced  concrete  drainage  pipe)  งานรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก  งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน้ําและบริเวณลาดคอสะพาน  รวมทั้งงานบอพักคอนกรีตเสริม
เหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคลายคลึงกัน  เชนงานบอพัก (Manhole)  
ทอรอยสายโทรศัพท  ทอรอยสายไฟฟา  เปนตน 
ใชสูตร K =  0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So 
………………..(K3.4) 
 3.5  งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง  หมายถึง สะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก  โครงสรางฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C.  Bearing  Unit)  ทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก  (R.C. Box  Culvert)  หอถังน้ําโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก  เขื่อนกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก  ทา
เทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็ก  และสิ่งกอสรางอ่ืนที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
ใชสูตร K =  0.30 + 0.10 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.25 St/So 
………………..(K3.5) 
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 3.6  งานโครงสรางเหล็ก  หมายถึง  สะพานเหล็กสําหรับคนเดินขามถนน  โครงเหล็กสําหรับ
ติดตั้งปายจราจรชนิดแขวนสูง  เสาไฟฟาแรงสูง  เสาวิทยุ  เสาโทรทัศน  หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะ
คลายคลึงกัน  แตไมรวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายสงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
ใชสูตร K  = 0.25 + 0.10 It/Io + 0.05 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.40 St/So 
………………..(K3.6) 

ดัชนีราคาที่ใชคํานวณตามสูตรที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได  จัดทําขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย 

 K     =  ESCALATION  FACTOR 
 It     =   ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วประเทศของไทย  ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
 Io    =   ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ  ในเดือนท่ีเปดซองสอบราคา 
 Ct  =   ดัชนีราคาซีเมนต  ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
                  Co  =  ดัชนีราคาซีเมนต  ในเดือนท่ีเปดซองสอบราคา 
 Mt  =  ดัชนี ราคาวัสดุกอสราง  (ไมรวมเหล็กและซีเมนต) ในเดือนทีส่งงานแตละงวด 
 Mo  =  ดัชนีราคาวัสดุกอสราง ( ไมรวมเหล็กและซีเมนต ) ในเดือนที่เปดซองสอบราคา 
 St  =   ดัชนีราคาเหล็ก  ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
                    So  =   ดัชนีราคาเหล็ก  ในเดือนที่เปดซองสอบราคา 
                    At  =   ดัชนีราคาแอสฟลท  ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
                  Ao  =   ดัชนีราคาแอสฟลท  ในเดือนที่เปดซองสอบราคา 
                    Et  =   ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ  ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
                    Eo  =   ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ  ในเดือนที่เปดซองสอบราคา 
                    Ft  =   ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว  ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
                    Fo  =   ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว  ในเดือนที่เปดซองสอบราคา 

๑๒.  มาตรฐานฝมือชาง 
                   เมื่อองคการบริหารสวนตําบลแมสูน ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและตกลง
จางกอสรางตามประกาศนี้แลวผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมีและ
ใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก…………-……………  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. 
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ. รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10  ของแต
ละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน  ในแตละสาขาชางดังตอไปนี ้

12.1  ชางกอสราง 
12.2   ………………………………ฯลฯ……………………………… 

 ๑๓.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได

กําหนดไวโดยเครงครัด 

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 
 
 
 

                                                                         25  มิถุนายน  2558 
 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


