
                
     ประกาศเทศบาลต าบลวังชัย 

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.                                                     
ถนนประชานิมิต - ศรีประเสริฐ 

                     
  

ด้วยเทศบาลต าบลวังชัย  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.             
ถนน   ประชานิมิต - ศรีประเสริฐ   รายละเอียดโครงการดังนี้ 

- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างประมาณ 5.00 เมตร ความยาวประมาณ 250.00 เมตร ความหนา 
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1 ,250 ตารางเมตร ลงดินไหล่ทางลูกรังท้ังสองข้าง  ขนาดกว้าง
ประมาณ  0.50  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนที่  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลวังชัย   เลขท่ี 17/2557 
             ราคากลางค่าก่อสร้าง  783,000.-บาท (เจ็ดแสนแปดหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 
      ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันใน
วงเงินไม่น้อยกว่า  313,200.-บาท  (สามแสนหนึ่งหม่ืนสามพันสองร้อยบาทถ้วน) 

2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือของหน่วยการบริหาร  
ราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ 
ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
    4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลต าบลวังชัย 

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลต าบลวังชัย   
ณ  วันประกาศสอบราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบ
ราคาจ้างครั้งนี้ 

6.  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ต้องลงทะเบียน 
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Prucurement : e-Gp)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลางที่ Web Site ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี  
รายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ             

8.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารประเภทกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง 
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
    ก าหนด ยื่นซองสอบราคาในวันที่   10  สิงหาคม  2558 ถึงวันที่   25  สิงหาคม  2558   
ตั้งแต่ เวลา  08 .30 น. -  16.30 น. (ยื่น  ณ กองคลังเทศบาลต าบลวังชัย ใน วันที่   10  สิงหาคม  2558         
ถึง วันที่   24  สิงหาคม  2558  และ ยื่นซอง ณ  ศูนย์รวม ข้อมูล ข่าวจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอ าเภอ  น้ าพอง 
จังหวัดขอนแก่น  ในวันที่   25  สิงหาคม 2558 )  ก าหนด เปิดซอง ใบเสนอราคาใน วันที่  26   สิงหาคม 
2558   ตั้งแต่ เวลา  10.00  น. เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ว่าการอ าเภอน้ าพอง  จังหวัด
ขอนแก่น  
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    ผู้สนใจติดต่อขอ ซื้อเอกสารสอบราคา   ในราคาชุดละ   1,500.-  บาท  (หนึ่งพันห้าร้อย   
บาทถ้วน)    ได้ที่กองคลัง   เทศบาลต าบลวังชัย  อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น   ระหว่าง วันที่   10  
สิงหาคม  2558 ถึงวันที่   24  สิงหาคม  2558   ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึง  16.30 น. ดูรายละเอียดได้ท่ี       
เว็ปไซต์   www.gprocurement.go.th และ  www.Tbwangchai.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข   0-4343-1413 ต่อ 10    ในวันและเวลาราชการ 
  

   ประกาศ   ณ   วันที่   10   เดือน   สิงหาคม    พ.ศ.   2558 

                                                                       
                                                           (นายกิตติ  ค าแก่นคูณ) 
                                                         นายกเทศมนตรีต าบลวังชัย    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tbwangchai.go.th/


 
 

เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่ 14/ 2558 
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนประชานิมิต - ศรีประเสริฐ 

ลงวันที่   10     สิงหาคม  2558 
             -------------------------------------------------------- 

 

เทศบาลต าบลวังชัย   ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ เทศบาล”  มีความประสงค์จะสอบราคา          
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนประชานิมิต - ศรีประเสริฐโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างประมาณ 5.00 เมตร ความยาวประมาณ 250.00 เมตร ความหนา 
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1 ,250 ตารางเมตร ลงดินไหล่ทางลูกรังท้ังสองข้าง  ขนาดกว้าง
ประมาณ  0.50  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนที่  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลวังชัย   เลขท่ี 17/2557 
                 ราคากลางค่าก่อสร้าง  783,000.-บาท (เจ็ดแสนแปดหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 

 โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  
1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจ้าง 
1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 

 (1) หลักประกันสัญญา 
   1.5  สูตรการปรับราคา 

1.6  บทนิยาม 
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.7 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง 
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของ  

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือ
บุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา  
หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 

2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย   
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
   2.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาล  
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2.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล  และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน  ที่สอบราคาจ้าง 
ในวงเงินไม่น้อยกว่า  313 ,200.-บาท  (สามแสนหนึ่งหม่ืนสามพันสองร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
เอกชนที่ “เทศบาล ”  เชื่อถือได้  

2.7  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Prucurement : e-Gp)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์  ของ
กรมบัญชีกลางที่ Web Site ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

2.8  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี  
รายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

2.9  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารประเภทกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ง 
มีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 
       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยมิต้องใส่ซองปิดผนึก  
แยกเป็น 2 ส่วน  คือ 

3.1  ส่วนที่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ 
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

(2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน 
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

  (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่น
ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 

       (4)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
      (5)   บัญชีเอกสารส่วนที่ 1  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (1) 

      3.2  ส่วนที่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจ  

ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(1) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานในลักษณะที่ประสงค์จะเสนอราคาพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
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(3) บัญชีรายละเอียดของงานที่เสนอราคาการก่อสร้าง ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์  
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 

(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (2) 
4.  การเสนอราคา 

        4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไข  
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจ านวนเงิน  

ที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข    
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน  
    ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้  ราคา  
รวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็น  
ส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว  
    ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   90  วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา  โดย
ภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้  
        4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  90 วัน  นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก “เทศบาล” ให้เริ่มท างาน 
        4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วน
และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา  

      4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง  ประธานคณะ 
กรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล. ถนนประชานิมิต – ศรีประเสริฐ          
โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขท่ี   14/2558”  ก าหนด ยื่นซองสอบราคาใน
วันที่   10  สิงหาคม  2558 ถึงวันที่   25  สิงหาคม  2558   ตั้งแต่ เวลา  08 .30 น. -  16.30 น. (ยื่น  ณ 
กองคลังเทศบาลต าบลวังชัย ใน วันที่   10  สิงหาคม  2558         ถึง วันท่ี   24  สิงหาคม  2558  และ 
ยื่นซอง ณ  ศูนย์รวม ข้อมูล ข่าวจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอ าเภอ  น้ าพอง จังหวัดขอนแก่น  ในวันที่   25  
สิงหาคม 2558 )  ก าหนด เปิดซอง ใบเสนอราคาใน วันที่  26   สิงหาคม 2558   ตั้งแต่ เวลา  10.00  น. 
เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ว่าการอ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น     
                 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด    

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า  
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.5 (1)  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม่ 
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
    หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า        
มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2)  และคณะกรรมการฯ   
 
 



-4- 
 

         เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ 
“เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการ ฯ  จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท า
ดังกล่าว 
    ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ 
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือ เป็นที่สุด 

  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ 
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ  ศูนย์รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  ที่ว่าการอ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น  ในวันที่  
26  สิงหาคม 2558    ตั้งแต่  เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป 
    การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคาเว้นแต่
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและในกรณี       
ที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง   ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซอง       
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ “เทศบาล” จะพิจารณาตัดสินด้วย  ราคารวม 
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2   หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ 

ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4  แล้ว  คณะกรรมการฯ จะไม่รับ 
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือท่ีผิดแผกไปจาก  
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ    ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น  
ประโยชน์ต่อ “เทศบาล” เท่านั้น 

5.3 “เทศบาล” สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้  
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ 

เอกสารสอบราคาของ “เทศบาล” 
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ  

ทั้งหมดในใบเสนอราคา 
           (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระส าคัญ  

หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ 

พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
5.4   ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการท าสัญญา   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  หรือ  

“เทศบาล” มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ  
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ราคาได้  “เทศบาล” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือ  
ไม่ถูกต้อง 

5.5  “เทศบาล”  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ 
และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา
โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และ  
ให้ถือว่าการตัดสินของ “เทศบาล” เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง “เทศบาล” 
จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น การเสนอเอกสารอันเป็น เท็จ  หรือ 
ใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้คณะกรรมการ 
เปิดซองสอบราคา หรือ “เทศบาล” จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคา
สามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  
“เทศบาล” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ  
คัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น     
ณ  วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   
ตามข้อ 1.5  “เทศบาล” มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศ
รายชื่อ ตามข้อ 4.5 และ “เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
   ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ด าเนินการไปแล้วจะ
เป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

6.  การท าสัญญาจ้าง 
       ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้าง ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3  กับ “เทศบาล” ภายใน 7  
วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่
สอบราคาได้   ให้ “เทศบาล” ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา   โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

6.1 เงินสด 
6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “เทศบาล” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่ 

เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1) 
6.4 หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ  

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ า - 
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการ หรือหน่วยการบริหาร  
ราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1) 

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
      หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  

(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
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7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
        เทศบาลจะจ่ายเงินค่าจ้างโดยก าหนดเป็น 1 งวดดังนี้ 
               -งวดที่ 1 (สุดท้าย) เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ตามสัญญารวมทั้งท าสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อย  

 

8.  อัตราค่าปรับ 
       ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 15  จะก าหนดในอัตราร้อยละ  0.15  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ  1.3  

แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2  ปี นับถัด
จากวันที่ “เทศบาล” ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  
15  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
10.1  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้  จ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   
10.2  เมื่อ “เทศบาล” ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคา  

จ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้น  
ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด   ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ  
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้ 

(1)    แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการ  
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
    (2)   จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ให้บรรทุกสิ่งของ
นั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

     (3)   ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)   ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี 

10.3  ผู้เสนอราคาซึ่ง “เทศบาล” ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราช 
การก าหนดดังระบุในข้อ 6 “เทศบาล” อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)   รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

  10.4  “เทศบาล” สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป  
ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
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     10.5  ข้อก าหนดป้ายโครงการ (กรณีค่าก่อสร้างตั้งแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป)  ผู้รับจ้างจะต้องติดแผ่นป้าย  
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  

 ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ,  สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์  พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ,  ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง,  ปริมาณงานก่อสร้าง,  ชื่อ ที่อยู่ผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์,  
ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุด,  วงเงินค่าก่อสร้าง,  ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ  ผู้ควบคุมงาน  พร้อม
หมายเลขโทรศัพท์ 

  10.6  กรณีมีการจ้างงาน  ให้มีการจ้างแรงงานจาก แรงงานในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลวังชัย  จ านวนตาม
ความเหมาะสมของลักษณะงานและจะต้องจัดท าบัญชีรายชื่อการจ้างแรงงานประกอบการเบิกจ่ายเงินด้วย เพื่อ
แก้ไขปัญหาการว่างงาน       

11.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
เมื่อ  “เทศบาล”  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม  

ประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว   ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้  
ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก…………….-……..………. หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ  
ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ…-… 
ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 
     11.1  วุฒิ ปวส. ก่อสร้างหรือโยธา   จ านวน   -    คน 
   12.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบ  
ได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

           เทศบาลต าบลวังชัย  

                                                                   
(นายกิตติ   ค าแก่นคูณ) 

นายกเทศมนตรีต าบลวังชัย 
  10   สิงหาคม 2558 

                                                    
 
 
 
 
 
 
 


