
เง่ือนไขเอกสารการจ�างโดยวิธีพิเศษ เลขท่ี   14/2560 
โครงการปรับปรุงซ�อมแซมถนนลูกรัง สายอุเป – บาตูฮาปา หมู�ท่ี 9  ตําบลกรงป!นัง  องค"การบริหารส�วน

ตําบลกรงป!นัง  อําเภอกรงป!นัง  จังหวัดยะลา 
-------------------------------------- 

องค"การบริหารส�วนตําบลกรงป!นัง  ซ่ึงต�อไปนี้เรียกว�า “องค"การบริหารส�วนตําบล” มีความ
ประสงค"จะดําเนินการจ/างเหมาโครงการปรับปรุงซ�อมแซมถนนลูกรัง สายอุเป – บาตูฮาปา หมู�ท่ี 9  ตําบล
กรงป!นัง อําเภอกรงป!นัง จังหวัดยะลา ขนาดกว/าง 5.00 เมตร ยาว 975.00 เมตร (ตามแบบท่ี อบต.
กรงป!นัง กําหนด) จํานวน  1  โครงการ  โดยมีข/อแนะนําและกําหนดดังต�อไปนี้  

๑.  เอกสารแนบท�ายเอกสารโดยวิธีพิเศษ 
๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด 
๑.๒  แบบใบเสนอราคาพร/อมรายการกรอกราคา 
๑.๓  บัญชีรายการเอกสาร 

๒.  คุณสมบัติของผู�เสนอราคา 
๒.๑  ผู/เสนอราคาต/องเป@น  ผู/มีอาชีพรับจ/างงานท่ีเสนอราคาจ/าง       และต/องไม�เป@นผู/ถูกแจ/ง

เวียนชื่อผู/ท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือของหน�วยการบริหารราชการส�วนท/องถ่ินหรือห/ามติดต�อ
หรือห/ามเข/าเสนอราคากับองค"การบริหารส�วนตําบลกรงป!นัง    

๒.๒ ผู/เสนอราคา    จะต/องเป@นนิติบุคคลหรือเป@นบุคคลธรรมดาก็ได/และมีผลงานก�อสร/าง
ประเภทเดียวกันกับท่ีงานเสนอราคา โดยแสดงผลงานท่ีเป@นคู�สัญญาโดยตรงกับส�วนราชการ หรือหน�วยงาน
ตามกฎหมาย ว�าด/วยระเบียบบริหารส�วนท/องถ่ิน หน�วยงานอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให/มีฐานะเป@นราชการ
บริหารส�วนท/องถ่ินรัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงานเอกชนท่ีองค"การบริหารส�วนตําบลกรงป!นังเชื่อถือ 

๒.๓ ผู/เสนอราคาต/องไม�เป@นผู/ได/รับเอกสิทธิ์หรือความคุ/มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย
เว/นแต�รัฐบาลของผู/เสนอราคาได/มีคําสั่งให/สละสิทธิ์และความคุ/มกันเช�นว�านั้น    

๓  .หลักฐานการเสนอราคา 
                ผู/เสนอราคาจะต/องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร/อมกับเอกสารเสนอราคา  ดังนี้ 

๓.๑  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ/นส�วนบริษัทและสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม 
(ถ/ามี) พร/อมท้ังรับรองสําเนาถูกต/อง 

๓.๒ หนังสือมอบอํานาจซ่ึงป!ดอากรแสตมปJตามกฎหมายในกรณีท่ีผู/เสนอราคามอบอํานาจให/
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคา 

๓.๓ สําเนาหนังสือรับรองผลงานก�อสร/างพร/อมท้ังรับรองสําเนาถูกต/อง (ให/ใช/ในกรณีท่ีมีการ
กําหนดผลงานตามข/อ ๒.๓ เท�านั้น) 

๓.๔ บัญชีรายการก�อสร/าง (แบบ ปร.๔, ปร.๕) /ใบสรุปผลการประมาณราคาก�อสร/าง) ซ่ึง
จะต/องแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ"  ค�าแรงงาน  ภาษีประเภทต�าง ๆ  

๓.๕ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบ/านของผู/เสนอราคา และผู/รับมอบอํานาจ (ถ/ามี) 
๓.๖ บัญชีรายการเอกสารท้ังหมดท่ีได/ยื่นพร/อมกับเอกสารเสนอราคา และของผู/รับมอบอํานาจ 

(กรณีมอบอํานาจ) พร/อมท้ังรับรองสําเนาถูกต/อง  
๔. การย่ืนเอกสารเสนอราคาโดยวิธีพิเศษ 

๔.๑  ผู/เสนอราคาต/องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว/ในเอกสารเสนอราคานี้   โดยไม�มี
เง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น และจะต/องกรอกข/อความให/ถูกต/องครบถ/วน ลงลายมือชื่อของผู/เสนอราคาให/ชัดเจน 
จํานวนเงินท่ีเสนอจะต/องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษรโดยไม�มีการขูดลบหรือแก/ไข หากมีการขูดลบ ตก 
เติม แก/ไข เปลี่ยนแปลง จะต/องลงลายมือชื่อผู/เสนอราคา พร/อมประทับตรา (ถ/ามี) กํากับไว/ด/วยทุกแห�ง 

/ผู/เสนอราคา... 
 



- ๒ – 
 

๔.๒  ผู/เสนอราคา จะต/องเสนอราคาจะต/องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการ
ก�อสร/างให/ครบถ/วน   

ในการเสนอราคาให/เสนอราคาเป@นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคา
รวมและหรือราคาต�อหน�วย  และหรือต�อรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว/ท/ายใบเสนอราคาให/ถูกต/อง    ท้ังนี้
ราคารวมท่ีเสนอจะต/องตรงกันท้ังตัวเลข และตัวหนังสือถ/าตัวเลขและตัวหนังสือไม�ตรงกันให/ถือตัวหนังสือ
เป@นสําคัญ  โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค�าภาษีมูลค�าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืนและค�าใช/จ�ายท้ังปวงไว/ด/วยแล/ว 

ราคาท่ีเสนอจะต/องเสนอกําหนดยืนราคาไม�น/อยกว�า  45 วัน   นับแต�วันพิจารณาราคา  
โดยภายในกําหนดยืนราคาผู/เสนอราคาต/องรับผิดชอบราคาท่ีตนได/เสนอไว/และจะถอนการเสนอราคามิได/ 

๔.๓  ผู/เสนอราคาจะต/องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก�อสร/างแล/วเสร็จ ไม�เกิน 60  วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ/าง 

๔.๔ ก�อนยื่นเอกสารผู/เสนอราคาควรตรวจดูร�างสัญญาแบบรูปรายละเอียด  ฯลฯ ให/ถ่ีถ/วน 
และเข/าใจท้ังหมดเสียก�อนท่ีจะตกลงยื่นเอกสารเสนอราคา  ตามเง่ือนไขในเอกสารเสนอราคาโดยวิธีพิเศษ  

๔.๕ ผู/เสนอราคาจะต/องยื่นเอกสารเสนอราคาท่ีป!ดผนึกซองเรียบร/อย จ�าหน/าถึงประธาน
คณะกรรมการจัดจ/างโดยวิธีพิเศษ โดยระบุหน/าซองว�า“ใบเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ�อมแซมถนนลูกรัง 
สายอุเป – บาตูฮาปา หมู�ท่ี 9   ตําบลกรงป!นัง อําเภอกรงป!นัง จังหวัดยะลา ขนาดกว/าง 5.00 เมตร ยาว 
975.00 เมตร (ตามแบบท่ี อบต.กรงป!นัง กําหนด) โดยวิธีพิเศษ” โดยยื่นตรงต�อประธานคณะกรรมการจัด
จ/างโดยวิธีพิเศษ  ซ่ึงเจ/าหน/าท่ีจะออกใบรับให/ไว/เป@นหลักฐาน เม่ือพ/นกําหนดเวลายื่นเอกสารเสนอราคาแล/ว
จะไม�รับเอกสารเสนอราคาโดยเด็ดขาด   โดยจะรับเอกสารเสนอราคาโดยวิธีพิเศษ   ในวันท่ี 16 พฤษภาคม 
2560  ต้ังแต�เวลา 09.๐๐ - 1๒.00 น.  และดําเนินการพิจารณาราคาจ/างในวันท่ี  16  พฤษภาคม 
2560 เวลา 13.00 น. เป@นต/นไป ณ  ห/องประชุมองค"การบริหารส�วนตําบลกรงป!นัง  หมู�ท่ี ๔  ตําบล
กรงป!นัง   อําเภอกรงป!นัง  จังหวัดยะลา  

หากผู/เสนอราคารายใด ไม�นําเอกสารเสนอราคาพร/อมเอกสารหลักฐานตามบัญชีรายการ ไปยื่น
ไว/ในวันรับเอกสาร คณะกรรมการจะไม�รับพิจารณาโดยเด็ดขาด 

๕. หลักเกณฑ9และสิทธิในการพิจารณาราคา 
๕.๑ ในการเสนอราคาโดยวิธีพิเศษครั้งนี้    องค"การบริหารส�วนตําบลกรงป!นัง  จะพิจารณา

ตัดสินราคารวม  
๕.๒  หากผู/เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม�ถูกต/องตามข/อ ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา ไม�

ถูกต/องหรือไม�ครบถ/วนตามข/อ ๓ หรือยื่นเอกสารเสนอราคาไม�ถูกต/องตามข/อ ๔ แล/วคณะกรรมการจัดจ/าง
โดยวิธีพิเศษจะไม�รับพิจารณาราคาของผู/เสนอราคารายนั้น เว/นแต�เป@นข/อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน/อย
หรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารเสนอราคาในส�วนท่ีมิใช�สาระสําคัญ    ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณา
เห็นว�าจะเป@นประโยชน"ต�อองค"การบริหารส�วนตําบลกรงป!นัง   เท�านั้น 

๕.๓ องค"การบริหารส�วนตําบลกรงป!นัง  สงวนสิทธิไม�พิจารณาราคาของผู/เสนอราคา  โดยไม�มี
การผ�อนผันในกรณี ดังต�อไปนี้ 
  (๑)  ไม�ปรากฏชื่อผู/เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู/รับเอกสารเสนอราคาโดยวิธีพิเศษ หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารเสนอราคาโดยวิธีพิเศษขององค"การบริหารส�วนตําบลกรงป!นัง  ก�อนวันเป!ดเอกสาร
เสนอราคาโดยวิธีพิเศษ 

(๒) ไม�กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู/เสนอราคาอย�างหนึ่งอย�างใดหรือท้ังหมด 
ในใบเสนอราคา 

/(3) เสนอราย... 
 



 
- ๓ - 

 
(๓)  เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารเสนอราคาโดยวิธิเศษ  ท่ี

เป@นสาระสําคัญหรือมีผลทําให/เกิดความได/เปรียบเสียเปรียบแก�ผู/เสนอราคารายอ่ืน 
 

(๔)  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก/ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู/เสนอราคามิได/ลงลายมือ
ชื่อ  พร/อมประทับตรา   (ถ/ามี)   กํากับไว/ 

๕.๔ ในการตัดสินการเสนอราคาโดยวิธีพิเศษ หรือในการทําสัญญาองค"การบริหารส�วนตําบล
กรงป!นัง  มีสิทธิให/ผู/เสนอราคาชี้แจงข/อเท็จจริง สภาพฐานะ  หรือข/อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข/องกับผู/เสนอ
ราคาได/ องค"การบริหารส�วนตําบลกรงป!นัง   มีสิทธิ์ท่ีจะไม�รับราคาหรือไม�ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล�าวไม�
มีความเหมาะสม หรือไม�ถูกต/อง 

๕.๕  องค"การบริหารส�วนตําบลกรงป!นัง ทรงไว/ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม�รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคา
ใดหรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได/และอาจพิจารณาเลือกจ/างในจํานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการเสนอราคาโดยวิธีพิเศษ  โดยไม�พิจารณาจัดจ/างเลยก็ได/สุดแต�จะพิจารณา 
ท้ังนี้    เพ่ือประโยชน"ของทางราชการเป@นสําคัญ และให/ถือว�าการตัดสินขององค"การบริหารส�วนตําบลเป@น
เด็ดขาด ผู/เสนอราคาจะเรียกร/องค�าเสียหายใด ๆ มิได/      รวมท้ังองค"การบริหารส�วนตําบลจะพิจารณา
ยกเลิกการเสนอราคาโดยวิธีพิเศษและลงโทษผู/เสนอราคาเสมือนเป@นผู/ท้ิงงานหากมีเหตุท่ีเชื่อได/ว�าการเสนอ
ราคากระทําไปโดยไม�สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

๖.  การทําสัญญาจ�าง 
องค"การบริหารส�วนตําบลกรงป!นัง     จะเรียกผู/เสนอราคาจ/างโดยวิธีพิเศษได/มาทําสัญญาจ/าง 

ก็ต?อเม่ือได�รับการจัดสรรงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จากกรมส?งเสริมการปกครองท�องถ่ิน    
แล�วเท?านั้น   โดยผู/เสนอราคาได/จะต/องทําสัญญาตามแบบสัญญากรมฯ กําหนด  กับองค"การบริหารส�วน
ตําบลกรงป!นัง  ภายใน  ๗  วัน นับแต�วันท่ีได/รับแจ/ง   หรือตามท่ีองค"การบริหารส�วนตําบลกรงป!นัง  
กําหนดไว/ในหนังสือแจ/งและจะต/องวางหลักประกันสัญญาเป@นจํานวนเงินเท�ากับ ร/อยละ ๕ ของราคาค�าจ/าง
ท่ีเสนอราคาได/ให/องค"การบริหารส�วนตําบลกรงป!นัง  ยึดถือไว/ในขณะทําสัญญาโดยใช/หลักประกันอย�างหนึ่ง
อย�างใดดังต�อไปนี้ 

 (๑) เงินสด 
(๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายให/แก�  องค"การบริหารส�วนตําบลกรงป!นัง     โดยเป@นเช็คลงวันท่ี.........

ท่ีทําสัญญาหรือก�อนหน/านั้นไม�เกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ 
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  

               (๔)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให/โดยไม�มีดอกเบ้ียภายใน   ๑๕  วัน  นับถัดจากวันท่ีผู/เสนอราคาได/  (ผู/รับจ/าง)  

พ/นจากข/อผูกพันตามสัญญาจ/างแล/ว 

๗.  ค?าจ�างและการจ?ายเงิน 
องค"การบริหารส�วนตําบลกรงป!นัง       จะจ�ายเงินค�าจ/างจํานวนท้ังหมดให/เม่ืองานเสร็จ  

เรียบร/อยตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ/างได/ทําการตรวจรับไว/ถูกต/องเรียบร/อยแล/ว  

๘.  อัตราค?าปรับ 
   ค�าปรับตามแบบสัญญาจ/างข/อ ๑๕  ให/คิดในอัตราร/อยละ   ๐.25   ของค�าจ/างวันต�อวัน 
 

/9. การรับประกัน... 
 



- ๔ – 
 

๙.  การรับประกันความชํารุดบกพร?อง 
   ผู/เสนอราคาได/ ซ่ึงได/ทําสัญญาตามแบบดังระบุในข/อ  ๑.๒  แล/วแต�กรณี จะต/องรับประกัน

ความชํารุดบกพร�องของสิ่งของงานจ/างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม�น/อยกว�า 1 ป[ นับถัดจากวันท่ีองค"การ
บริหารส�วนตําบลกรงป!นังได/รับมอบ โดยผู/รับจ/างต/องรีบจัดการซ�อมแซมแก/ไขให/ใช/การได/ดีดังเดิมภายใน  
๑๕   วัน   นับถัดจากวันท่ีได/รับแจ/งความชํารุดบกพร�อง 

๑๐.  ข�อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
 ผู/เสนอราคาซ่ึงองค"การบริหารส�วนตําบลกรงป!นัง    ได/คัดเลือกแล/วไม�ไปทําสัญญาภายในเวลา

ท่ีทางราชการดังระบุในข/อ ๖   องค"การบริหารส�วนตําบลกรงป!นังจะพิจารณา ให/เป@นผู/ท้ิงงานตามระบุของ
ทางราชการ องค"การบริหารส�วนตําบลกรงป!นัง  สงวนสิทธิท่ีจะแก/ไข เพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข/อกําหนดในแบบ
สัญญาให/เป@นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  หรืออัยการจังหวัด  

๑๑.  มาตรฐานฝJมือช?าง 
๑๑.๑ เม่ือองค"การบริหารส�วนตําบลกรงป!นัง      ได/คัดเลือกผู/เสนอราคารายใดเป@นผู/รับจ/าง

และได/ตกลงจ/างก�อสร/างตามประกาศนี้แล/ว   ผู/เสนอราคาจะต/องตกลงว�าในการปฏิบัติงานก�อสร/างดังกล�าว          
ผู/เสนอราคาจะต/องมี และใช/ผู/ผ�านการทดสอบมาตรฐานฝ[มือช�างจากกรมพัฒนาฝ[มือแรงงานหรือผู/มีวุฒิบัตร
ระดับ ปวช. หรือเทียบเท�า  จากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให/เข/ารับราชการในอัตราไม�ต่ํากว�า ร/อยละ 
๑๐    ของแต�ละสาขาช�างและจะต/องมีช�างจํานวนอย�างน/อย ๑  คน   ในสาขาช�างโยธาดังต�อไปนี้คือ  

-  ช�างประจําโครงการ วุฒิไม�ต่ํากว�า ปวช.     โดยจะต/องกรอกรายละเอียดและรับรองว�าเป@น
ช�างประจําโครงการนี้ 

๑๒.  ในระหว?างระยะเวลาการก?อสร�าง 
ผู/รับจ/างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ"ท่ีกฎหมายและระเบียบได/กําหนดไว/โดยเคร�งครัด 
 
 
 

องค"การบริหารส�วนตําบลกรงป!นัง         
วันท่ี  9  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60                                       

 


