
เอกสาร สอบราคาจาง เลขท่ี ๑/๒๕๖๐ 

สอบราคาจางจางโครงการขุดสระน้ําสาธารณะ (สระวัดสองพ่ีนอง) หมู ๕ บานสองพ่ีนอง ขนาด กวาง ๗๐.๐๐ 

เมตร ยาว ๘๐.๐๐เมตร ลึกเฉล่ีย ๕ เมตร พรอมทางน้ํา เขา-ออก หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา ๑๓, ๘๐๐ 

ลูกบาศกเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย กอสรางตามแบบ อบต. โคคลานกําหนด 

ตามประกาศ องคการบริหารสวนตําบลโคคลาน 

ลงวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 

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

                 องคการบริหารสวนตําบลโคคลาน ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "องคการบริหารสวนตําบลโคคลาน" มีความ

ประสงคจะ สอบราคาจางโครงการขุดสระน้ําสาธารณะ (สระวัดสองพ่ีนอง) หมู ๕ บานสองพ่ีนอง ขนาด กวาง 

๗๐.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร พรอมทางน้ํา เขา-ออก หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา ๑๓,๘๐๐ 

ลูกบาศกเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย กอสรางตามแบบ อบต. โคคลานกําหนด ณ หมู ๕ 

บานสองพ่ีนอง โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้  

                 ๑. เอกสารแนบทายเอกสาร สอบราคา 

                       ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 

                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 

                       ๑.๓ แบบสัญญาจาง 

                       ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 

                                (๑) หลักประกันสัญญา 

                                (๒) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา 

                                (๓) หลักประกันผลงาน 

                       ๑.๕ สูตรการปรับราคา 

                       ๑.๖ บทนิยาม 

                                (๑) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 

                                (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                       ๑.๗     แบบบัญชีเอกสาร 

                                (๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 

                                (๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 

                       ๑.๘     รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ. (Bill of Quantities) 

(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพ่ือใหผูประสงคจะเสนอราคาไดรูขอมูลไดเทาเทียม

กันและเพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูได)  

                  ๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

                       ๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ี สอบราคาจาง 

                       ๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจง

เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ  



                       ๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบ

ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ 

                       ๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวน

แตรัฐบาล ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น  

                       ๒.๕ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสราง ประเภทเดียวกันกับงานท่ี สอบราคาจาง 

ในวงเงินไมนอยกวา ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาทและเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหาร

สวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคคลานเชื่อถือ 

                  ๓. หลักฐานการเสนอราคา 

                       ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซองใบ

เสนอราคา เปน ๒ สวน คือ  

                       ๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                                (๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

                                         (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชือ่หุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                         (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี)และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                (๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ

ผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

                                (๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา

ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ี

มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) 

                                (๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียน

ภาษีมูลคาเพ่ิม 

                                (๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน

ขอ ๑.๗ (๑) 

                       ๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                                (๑) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจ

ใหบุคคลอ่ืน ลงนามในใบเสนอราคาแทน 

                                (๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง  พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

                                (๓) บัญชีรายการกอสราง(หรือใบแจงปริมาณงาน) ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ

คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมท้ังกําไรไวดวย 

                                



                     (๔) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) 

                  ๔. การเสนอราคา 

                       ๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเง่ือนไข

ใด ๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอ

จะตองระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลง

จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 

 

                       ๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน ในการ

เสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา ตอหนวย และหรือ

ตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและ

ตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคา

ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 

                                ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอ

ราคา โดย ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

                       ๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจาก

วันลง นามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลโคคลานใหเริ่มทํางาน  

                       ๔.๔ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ี

ถวนและ เขาใจเอกสารสอบราคา ท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

                       ๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธาน

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจางโครงการขุดสระน้ําสาธารณะ (สระวัดสองพ่ีนอง) หมู ๕ บานสองพ่ีนอง ขนาด 

กวาง ๗๐.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร พรอมทางน้ํา เขา-ออก หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 

๑๓,๘๐๐ ลูกบาศกเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย กอสรางตามแบบ อบต. โคคลาน

กําหนด  โดยระบุไวท่ีหนาซองวา "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขท่ี๑/๒๕๖๐" ยื่นตอเจาหนาท่ีในวันท่ี   ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๐  ถึงวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ องคการบริหารสวนตําบล

โคคลาน ๔๐๒ ม.๒ ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแกว และกําหนดยื่นซองในวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ต้ังแตเวลา 

๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ. ศูนยรวบรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือ จัดจางองคการบริหารสวนตําบลระดับ

อําเภอ (หองทองถ่ินอําเภอตาพระยา ชั้น ๒) 

                                เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคา แลวจะไมรับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 

                                คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละ

รายวา เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา

หรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 

                                หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะท่ีมีการเปดซองใบเสนอ

ราคาวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะ

กรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู

เสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก และ



องคการบริหารสวนตําบลโคคลานจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะ

วินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท่ีใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผู

ริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 

                                ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมี

ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันท่ีไดรับ

แจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนท่ีสุด  

                                คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับ

การคัดเลือก ดังกลาวขางตน ณ ศูนยรวบรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือ จัดจางองคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ 

(หองทองถ่ินอําเภอตาพระยา ชั้น ๒) ในวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ต้ังแตเวลา ๑๐.๓๐ น. เปนตนไป  

                                การยื่นอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอ

ราคา เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และ

ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ี

ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา

ดังกลาวได 

                  ๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

                       ๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลโคคลานจะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม 

                       ๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม

ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการฯจะไมรับพิจารณา

ราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไขของ

เอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหาร

สวนตําบลโคคลานเทานั้น  

                       ๕.๓ องคการบริหารสวนตําบลโคคลานสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการ

ผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 

                                (๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ

รับเอกสารสอบราคา ขององคการบริหารสวนตําบลโคคลาน 

                                (๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด หรือท้ังหมดใน

ใบเสนอราคา 

                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเปน

สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 

                                (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตกเติม แกไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ

พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 

                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ

องคการบริหารสวนตําบลโคคลาน มีสิทธิ์ใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ี

เก่ียวของกับผูเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลโคคลานมีสิทธิท่ีจะไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐาน



ดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                       ๕.๕ องคการบริหารสวนตําบลโคคลานทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคา

ใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ

ใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทาง

ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสิน ขององคการบริหารสวนตําบลโคคลานเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะ

เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ังองคการบริหารสวนตําบลโคคลานจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู

เสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคา

กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคา

แทน เปนตน  

                                ในกรณีท่ีผูเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญา

ได คณะกรรมการเปดซอง สอบราคา หรือองคการบริหารสวนตําบลโคคลานจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง

หลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม สอบราคาจาง ใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับ

ฟงได องคการบริหารสวนตําบลโคคลานมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น  

                       ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับ

การคัดเลือกตามท่ีไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๕ เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย

อ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน

ธรรม ตามขอ ๑.๖ องคการบริหารสวนตําบลโคคลานมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก

ดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อตามขอ ๔.๕ และองคการบริหารสวนตําบลโคคลานจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคา

รายนั้นเปนผูท้ิงงาน 

                                ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีได

ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา

ดังกลาวได 

                  ๖. การทําสัญญาจาง 

                       ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับองคการบริหารสวน

ตําบลโคคลานภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอย

ละ ๕ ของราคาคาจางท่ี สอบราคา ได ใหองคการบริหารสวนตําบลโคคลานยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช

หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

                       ๖.๑ เงินสด 

                       ๖.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลโคคลาน โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา

หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 

                       ๖.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน

ขอ ๑.๔ (๑) 

                       ๖.๔ หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม

ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบ



หนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ ๑ .๔ (๑) 

                       ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                 หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา (ผูรับ

จาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

                  ๗. คาจางและการจายเงิน 

                       องคการบริหารสวนตําบลโคคลานจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๑ งวด ดังนี้ 

                                งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางได

ปฏิบัติงาน ท้ังหมดให แลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย 

                  ๘. อัตราคาปรับ 

                       คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒ ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

                  ๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                       ผูชนะการสอบราคา ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุใน

ขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับ

ถัดจากวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคคลานไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี

ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

                  ๑๐. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

                       ๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือองคการบริหารสวนตําบลโคคลานไดรับอนุมัติเงิน

คากอสรางจาก เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ แลวเทานั้น 

                                ราคากลางของงานกอสรางในการ สอบราคา ครั้งนี้เปนเงิน

ท้ังสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานบาทถวน) 

                       ๑๐.๒ เม่ือองคการบริหารสวนตําบลโคคลานไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและได

ตกลงจางตาม สอบราคาจาง แลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ

และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  

                                (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอองคการบริหารสวนตําบล

โคคลานเจาทาภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

                                (๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก

ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลโคคลานเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของ

นั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                (๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี 



                       ๑๐.๓ ผูเสนอราคาซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลโคคลานไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือ

ขอตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว ในขอ ๖ องคการบริหารสวนตําบลโคคลานอาจพิจารณาเรียกรอง

ใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

                       ๑๐.๔ องคการบริหารสวนตําบลโคคลานสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดใน

แบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงาน อัยการสูงสุด (ถามี) 

                  ๑๑. การปรับราคาคางานกอสราง 

                       การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีท่ีคางาน

กอสรางลดลงหรือ เพ่ิมข้ึน โดยวิธีการตอไปนี้ 

                       ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี

เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

                       สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามท่ีกําหนดไวใน

สัญญา หรือภายใน ระยะเวลาท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคคลานไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการท่ีได

ระบุในขอ ๑.๕ 

                 ๑๒. มาตรฐานฝมือชาง 

                       เม่ือองคการบริหารสวนตําบลโคคลานไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลง

จางกอสรางตามประกาศนี้แลวผูเสนอราคา จะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมี

และใชผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการ

ได ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง

ดังตอไปนี้ 

                       ๑๒.๑  ชางโยธา 

                       ๑๒.๒  ชางกอสราง 

                 ๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                       ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบได

กําหนดไวโดย เครงครัด 

  

  

องคการบริหารสวนตําบลโคคลาน 

  

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 

 

 

 



 

 

ประกาศ องคการบริหารสวนตําบลโคคลาน 

เรื่อง สอบราคาจางโครงการขุดสระน้ําสาธารณะ (สระวัดสองพ่ีนอง) หมู ๕ บานสองพ่ีนอง ขนาด    กวาง ๗๐.๐๐ 

เมตร ยาว ๘๐.๐๐เมตร ลึกเฉล่ีย ๕ เมตร พรอมทางน้ํา เขา-ออก หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา ๑๓, ๘๐๐ 

ลูกบาศกเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย กอสรางตามแบบ อบต.  โคคลานกําหนด 

                    องคการบริหารสวนตําบลโคคลานมีความประสงคจะ สอบราคาจางโครงการขุดสระน้ําสาธารณะ สระ

วัดสองพ่ีนอง หมู ๕ บานสองพ่ีนอง ขนาด กวาง ๗๐.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร พรอมทางน้ํา เขา-

ออก หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา ๑๓, ๘๐๐ ลูกบาศกเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย 

กอสรางตามแบบ อบต. โคคลานกําหนด  

ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งนี้เปนเงินท้ังส้ิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานบาทถวน) 

                    ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

                            ๑. เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจาง ซ่ึงมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ใน

วงเงินไมนอยกวา ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

                            ๒. ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 

                            ๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู

เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

                           ๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน

ตําบลโคคลาน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมใน

การสอบราคาจางครั้งนี้ 

                           กําหนดดูสถานท่ีกอสรางในวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง

เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หมู ๕ บานสองพ่ีนอง 

                   กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ต้ังแต

เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ องคการบริหารสวนตําบลโคคลาน ๔๐๒ ม.๒ ต.โคคลาน อ.ตาพระยา           

จ.สระแกว และกําหนดยื่นซองในวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ. ศูนยรวบรวม

ขอมูลขาวสารการจัดซ้ือ จัดจางองคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (หองทองถ่ินอําเภอตาพระยา ชั้น ๒) และกําหนด

เปดซองใบเสนอราคาในวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ต้ังแตเวลา ๑๐.๓๐ น. เปนตนไป 

                   ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาจางในราคาชุดละ ๑, ๐๐๐. - บาท (หนึ่งพันบาทถวน)

ไดท่ี องคการบริหารสวนตําบลโคคลาน ๔๐๒ ม.๒ ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแกว ในวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ถึงวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  

                 ดูรายละเอียดไดท่ี เว็บไซต www.gprocurement.go.th,www.ko-klan.go.th หรือสอบถามทาง



โทรศัพทหมายเลข ๐๓๗๒๖๙๙๓๘-๙ ในวันและเวลาราชการ 

  

                     ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 
(นายสมพร สียางนอก)  

นายกองคการบริหารสวนตําบลโคคลาน  

 

 

 




