
 
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ 
เรื่อง  ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านโนนใหญ่  หมู่ที่  8   

บริเวณจาก บ้านจากซองฉีดยาควาย  ถึง บ้านนางมโนรา 
 

************************************************************ 
 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  มีความประสงค์
จะด าเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านโนนใหญ่  หมู่ที่  8   

ขอบเขตงาน 
  

  ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านโนนใหญ่  หมู่ที่  8  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร          
ยาว 155.00  เมตร หนา  0.05  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 620.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ        
1  ป้าย  ตามแบบรูป  รายการละเอียด ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ก าหนด  ณ บริเวณ            
บ้านจากซองฉีดยาควาย  ถึง  บ้ านนางมโนรา   ราคากลางในการจ้างก่อสร้างครั้ งนี้ เป็นเงิน ทั้ งสิ้ น           
245,700.- บาท  (สองแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ จึงขอเชิญท่านเข้าเสนอราคางานจ้างตามโครงการดังกล่าว
ในวันที่  12  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕63  ณ งานพัสดุ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ระหว่าง
เวลา  8.30 น. ถึง 16.30  น  หากพ้นก าหนดดังกล่าวแล้วจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะเสนอราคาจ้างตาม
โครงการดังกล่าว  ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่   งานพัสดุ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบล       
เสมาใหญ่  หมายเลขโทรศัพท์  044976218 , 0994595619  หรือ www.semayai.go.th 

 
จึงประกาศเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  9  เดือน มีนาคม   พ.ศ. ๒๕64 

 
 

    
 

(นายอุเทน  ศรีนอก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ 
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คุณสมบัติของผู้เสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคา หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
 

*************************************************************************** 
 

1.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 1.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างท างานดังกล่าวโดยตรง 

1.2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

1.3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

1.4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่  ณ  วันเสนอราคา   หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการเสนอราคาจ้างครั้งนี้ 
 

2.  เงื่อนไขการเสนอราคา 
2.1 หากปรากฏต่อหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาผลการเสนอราคาว่ามีผู้เสนอ

ราคากระท าอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ  1.4 และเจ้าหน้าที่พัสดุเชื่อว่ามีการกระท าอันเป็น
การขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่จะตัดรายชื่อผู้ เสนอราคารายนั้นออกจาก
การเป็นผู้เสนอราคา และจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่เจ้าหน้าที่พัสดุจะวินิจฉัยได้
ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนต าบล         
เสมาใหญ่และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่ออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันการเสนอราคา
อย่างเป็นธรรม  ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาผลการเสนอราคา อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ การวินิจฉัย
อุทธรณ์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ให้ถือเป็นที่สุด 

ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่พิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ดังกล่าว 
และเห็นว่าการยกเลิกการเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางองค์การบริหารส่วนต าบล         
เสมาใหญ่  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่มีอ านาจยกเลิกผลการพิจารณาการเสนอราคาดังกล่าว 

2.2  ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
      2.1  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง

ไว้ด้วยแล้ว 
      2.2  ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา 
      2.3  ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
      2.4  ผู้เสนอราคาสามารถดูวัน เวลา ในการเสนอราคาได้ที่เว็บไซต์  www.semayai.go.th 

 
 
 

/ 2.5  หลักฐาน..... 
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2.5  หลักฐานในการยื่นเสนอราคา 
   2.5.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติ  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1)  กรณีท่ีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
ก.  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 1 ปี) บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 ข.  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  (ออกให้ไม่เกิน 1 ปี) หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม  และบัญชีผู้
ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2)  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3)  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
ไม่ใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ในข้อ  (1) 

(4)  เอกสารต่าง ๆ  
4.1  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
4.2  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(5)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้ 
บุคคลอ่ืน ลงนามในใบเสนอราคาแทนและแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ของผู้
มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  (ให้รับมอบอ านาจได้เพียง  1  คน ต่อ  1 
ร้าน,ห้างหุ้นส่วนจ ากัด,บริษัท ฯลฯ ) 

(6)  บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ์
ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง  ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
 

3. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
3.๑  ในการเสนอราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 

โดยใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด 
3.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 1 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่

ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓  หรือยื่นซองเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 2.๔ แล้ว เจ้าหน้าที่จะไม่รับพิจารณา
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของ
การเสนอราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเท่านั้น 

3.๓  องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี้ 
  (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารเสนอราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารเสนอราคาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ 
  (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
ทั้งหมด ในใบเสนอราคา 

 
/(๓)  เสนอรายละเอียด... 
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(๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารเสนอราคาที่เป็นสาระส าคัญ
หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
  (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อม 
ประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
 3.๔  ในการตัดสินการเสนอราคาหรือในการท าสัญญา เจ้าหน้าที่หรือองค์การบริหารส่วนต าบลเสมา
ใหญม่ีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่มีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง 
 3.๕  องค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการเสนอราคาโดยไม่พิจารณาจ้างเหมาเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่จะพิจารณายกเลิกการเสนอราคา และ
ลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต หรือมีการ
สมยอมกันในการเสนอราคา 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้   
เจ้าหน้าทีห่รือองค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้
เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามใบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์   หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสมาใหญ่มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
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