
      
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 

เพื่อทศันศึกษาดูงาน ของ องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน  อําเภอกะเปอร์  จังหวดัระนอง 
***************** 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศขนาดไม่น้อย
กว่า  50  ที่นั่ง  พร้อมทั้งประกันอุบัติเหตุกลุ่ม  จํานวน  2  คัน  เพื่อไปทัศนศึกษาดูงานที่  จังหวัดนครนายก,  จังหวัด
สระแก้ว จังหวดักรุงเทพมหานคร  และจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่  14-18  กุมภาพันธ์  2555  เป็นเวลา 5 วัน   

ราคารกลางของงานจ้างสอบราคาครั้งนี้  เปน็เงนิทั้งสิ้น  140,000.- บาท (หนึ่งแสนสีห่มื่นบาทถ้วน) 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบัติ  ดังตอ่ไปนี ้
1. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลและ/หรือเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว 
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วน 

ท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
 3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้
มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
ณ วันประกาศสอบราคา หรอืไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคา
จ้างครั้งนี้ 
 กําหนดขายแบบรูปรายการและกําหนดยื่นซองใบเสนอราคา  ในวันที่  25-31 เดือน มกราคม 2555  และ

วันที่  1-7 กุมภาพันธ์  2555 ระหว่างเวลา  08.30 น. – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ ณ สํานักงานองค์การบริหาร

ส่วนตําบลบางหิน   

กําหนดรับซองใบเสนอราคา  ในวันที่  8 กุมภาพันธ์  2555  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-11.00 น.  ณ  ศูนย์รวม

ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอกะเปอร์ ชั้น 2 

     กําหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2555   ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   ณ  ศูนย์รวม

ข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอกะเปอร์ ชั้น 2 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   200   บาท    ได้ที่สํานักงานองค์การบริหารสว่นตําบล
บางหิน  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข  0-7786-1246  ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์  
www.banghin.go.th  

 
 ประกาศ  ณ  วันที่   24   เดือน  มกราคม    พ.ศ.  2555 
 
 

   (นายวิชัย  ศรีเจริญ) 
        นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
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เอกสารสอบราคาจา้ง  เลขที่  5/2555 

สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ  จํานวน  2  คัน 
เพื่อทศันศึกษาดูงาน ของ องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน  อําเภอกะเปอร์  จังหวดัระนอง 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน   ลงวันที ่ 24  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2555 

**************************** 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน  มีความประสงค์ความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ

ขนาดไม่น้อยกว่า  50  ที่นัง่  พร้อมทั้งประกันอุบัติเหตุกลุ่ม  จํานวน  2  คัน  เพื่อไปทัศนศึกษาดูงานที่  จงัหวัด
นครนายก,  จังหวัดสระแก้ว  , จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่  14-18  กุมภาพันธ์  
2555  เป็นเวลา  5  วัน   

ราคารกลางของงานจ้างสอบราคาครั้งนี้  เปน็เงนิทั้งสิ้น  140,000.-  บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

1.1 รายละเอียดกําหนดการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงานฯ จํานวน  2  แผ่น 
1.2 แบบใบเสนอราคา  ใช้ขององค์การบริหารสว่นตําบลบางหิน   
1.3 แบบสัญญาจ้าง  ใช้แบบตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน  

(1) หลักประกนัสัญญา 
1.5 บทนิยาม 

(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมหรือนิติบุคคล  และ/หรือเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคา     
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการ 

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ 
เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 

2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ 
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสทิธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
3. หลกัฐานการเสนอราคา 

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา   โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอ 
ราคาเป็น  2  ส่วนดังนี้ 

3.1 ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1)  ในกรณผีู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหา้งหุ้นส่วนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ 
บุคคล  บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม  พร้องรับรองสําเนาถูกต้อง 
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(ข) บรษิัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   
หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มอํีานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง   

(2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมใิช่นิติบุคคล  ให้ย่ืนสําเนาบัตร 
ประจําตัวประชาชนของผู้นั้น  สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าไปเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรบัรองสําเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณผีู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะผู้รว่มค้า  ให้ย่ืนสาํเนาสัญญาของการร่วมค้า 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมการค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สญัชาติไทย  
ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (1) 

(4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้าม)ี 
(5) สําเนาใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทาง 

3.2 ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสาร  ดังต่อไปนี้ 
(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคล 

อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(2) สําเนาใบเสร็จค่าซื้อซอง 
(3) สําเนาหนังสือการจดทะเบียนรถยนต์ที่นํามายื่นเสนอต่อองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
(4) สําเนาหนังสือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา 

4.  การยื่นซองสอบราคา 
     4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามที่แบบกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ   ทั้งสิ้น
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชือ่ผู้เสนอราคาให้ชัดเจน   จํานวนที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้ง
ตัวเลขและตัวหนังสือโดยไม่มีการขูดลบหรอืการแก้ไข หากมีการขุดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือ
ช่ือผู้เสนอราคา พร้อมทั้งประทับตรา  กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุหรือราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท      และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม 

และราคาต่อหน่วย   และหรือราคาต่อรายการ   ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง   ทั้งนี้ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ   ถ้าตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
     ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า  30 วัน  นบัต้ังแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายใน
กําหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

  4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาการจ้างเหมาฯ  ระหว่างวันที่ ...-.. เดือน...-... พ.ศ.2555  นับถัด 
จากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตําบลใหเ้ริ่มทํางาน 
     4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง  “ประธานกรรมการเปิด
สอบราคาจ้าง  ”โดยระบุได้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 5/2555” ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่รับ
ซองสอบราคา ในวันที่  25-31 เดือน มกราคม 2555  และวันที่  1-7 กุมภาพันธ์  2555 ระหว่างเวลา  08.30 น. – 

16.30 น. ในวันเวลาราชการ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน   
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กําหนดรับซองใบเสนอราคา  ในวันที่  8 กุมภาพันธ์  2555  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-11.00 น.  ณ  ศูนย์รวม

ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอกะเปอร์ ชั้น 2 

 เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองแล้วจะไม่รับซองสอบราคาใบเสนอราคาโดยเด็ดขาด 

4.5  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก 
ดังกล่าวข้างต้น ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (ที่ว่าการอําเภอ
กะเปอร์) ช้ัน 2   ในวันที่  9  เดือน กุมภาพันธ์ 2555   ต้ังแต่เวลา  10.00  น. เป็นต้นไป 
 
5. หลักเกณฑ์ และสิทธิในการพิจารณาราคา 

5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้“องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน”จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมเป็น 
เกณฑ์ 

5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง  
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4  แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น   เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ   ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ 
”องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน” เท่านั้น 
      5.3 “องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน” สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ เอกสาร 
สอบราคาของ”องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน” 
  (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสําคัญ หรือมี 
ผลให้เกิดความได้เปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อม 
ประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
       5.4  ในการตัดสินสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การ
บริหารส่วนตําบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เสนอราคา
ได้   องค์การบริหารส่วนตําบล มีสิทธิที่ไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง 
       5.5  “องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน”ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรือ 
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
สําคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  
มิได้  รวมทั้ง”องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน”จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้
ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดย
ไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
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ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการ 
เปิดซองสอบราคาหรือ”องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน” จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้
ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้องค์การบริหารส่วน
ตําบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
       5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 
“องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน” มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5 และ “องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน” จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้ง
งาน  
  ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการ
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้  
6.  การทําสญัญาจ้าง 

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสญัญาดงัระบุในข้อ  1.3  กับ”องค์การบริหารส่วน 
ตําบลบางหิน” ภายใน…7….วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสญัญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับ
ร้อยละ  5   ของราคาจ้างที่สอบราคาได้  ให้”องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน” ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา  โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

6.1 เงินสด 
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่”องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน”  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา 

หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3   วันทําการของทางราชการ 
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1) 
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
6.5 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท 

เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทราบ
แล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันที่ระบุในข้อ 1.4 (1)  

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้น 
จากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน   

“องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน” จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น 2 งวด ดังนี้ 
งวดที่  1  เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ  50  ของค่าจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้างก่อนวันออกเดินทาง   
งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ  50  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ

เรียบร้อยตามสัญญา   
9. อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
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10. ขอสงวนสิทธใินการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
10.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555 การลงนาม 

ในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ   “องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน” ได้รับอนุมัติเงินโครงการแล้วเท่านั้น  
       10.2 เมื่อ”องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน” ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตก
ลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้น
ต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่      และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี  ดังนี้ 
   (1)  แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก 
ต่างประเทศมายังประเทศไทย      เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่ง 
เสริมพาณิชยนาวี 
  10.3  ผู้เสนอราคาซึ่ง”องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน”ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในข้อ  6  “องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน” อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

10.4  “องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน” สงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบ 
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัด  (ถ้าม)ี 
11. การปฏิบติัตามกฏหมายและระเบียบ 

 ในระหว่างระยะเวลาการจ้างเหมาให้ผู้รับจา้งถือปฏิบัติตามหลักเกณฑท์ีก่ฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้
โดยเคร่งครัด  

 
 

องค์การบริหารส่วนตาํบลบางหิน 
 
 
 

วันที่  24   เดือน  มกราคม   พ.ศ.  2555 
 
 
 
 
 



บทนิยาม 

 (1) “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีเข้าเสนอราคา
เพื่อรับจ้างในการสอบราคาจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างในการสอบราคาจ้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นในคราวเดียวกัน       
 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น   ได้แก่ 
การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 
            (1)  มีความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจ
ในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจในการบริหาร
จัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่หน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
            (2)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับ
ผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ
หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่
เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
            คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือใน
อัตราอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
           (3)  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วน
ในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกราย
หนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ หรือในนัย
กลับกัน 
            การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3)  ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่งการเป็นหุ้นส่วน  หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว                    
            ในกรณีบุคคลใดใช้ช่ือบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้บริหารผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้
ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน  หรือ
บริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี  และห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่
เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในการสอบราคาจ้างคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอ
ราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม  (1)  (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี 
 (2)“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”   หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลาย
รายกระทําการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การเสนอราคาต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะกระทํา  โดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้หรือ
รับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้
กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหา
ประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ..............................................---- 


