
 
ประกาศเทศบาลต าบลขุนแก้ว 

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ซอยตะวันแดง (ต่อเนื่อง)  หมู่ที่ 1   ต าบลขุนแก้ว   อ าเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม 

……………………………………………………….……… 
 

 ด้วยเทศบาลต าบลขุนแก้ว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยตะวันแดง 
(ต่อเนื่อง)  หมู่ที่  1  ต าบลขุนแก้ว  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ถนนขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  337.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,348  ตารางเมตร  หินคลุกพื้นทางหนาเฉลี่ย  0.20  เมตร  ไหล่ทางลงหินคลุก
ข้างละ  0.50  เมตร  หรือตามสภาพพื้นที่ทั้งสองด้าน  รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลขุนแก้ว  พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ   จนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน  
 

 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงิน 1,112,800.00  บาท และหากปรากฏว่าการเสนอราคา
ค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่าง หรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ในราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้อง
ปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและค านวณราคากลางเอง จะน าราคากลาง
ของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้) 
 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้   
1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคล  ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว 
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผล

ของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ    
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มี

ค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน  
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคา  ให้แก่เทศบาลต าบลขุนแก้ว  ณ  วันที่

ประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาจ้างครั้งนี้ 

5. ในการซื้อเอกสารสอบราคาผู้ประกอบการต้องน าหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  ใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือใบทะเบียนพาณิชย์  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  และหนังสือมอบอ านาจซึ่งปิด
อากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นซื้อเอกสารสอบราคาแทนตน 
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6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส(์e-Government Procurement: e -GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอ นิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง  ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

7. ให้เอกสารสอบราคาจ้างตามโครงการที่ประกาศสอบราคาจ้างเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาจ้างฉบับนี้  
 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่   29  กุมภาพันธ์  2559     ระหว่างเวลา   14.00  น.  ถึง  15.00  น.   โดยให้
ผู้สนใจมาพร้อมกัน     ณ   ส านักงานเทศบาลต าบลขุนแก้ว     และก าหนดรับฟังค าชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่    
29  กุมภาพันธ์  2559     เวลา   15.00    น.   เป็นต้นไป 
 

 ก าหนดยื่นซองสอบราคา    ต้ังแต่วันที ่ 19  กุมภาพันธ์  2559    ถึงวันที ่  8  มีนาคม  2559       ในวันและเวลา 
ราชการ     ณ    ส านักงานเทศบาลต าบลขุนแก้ว     และในวันที่  19  กุมภาพันธ์  2559      ยื่นซองเสนอราคา     ณ     
ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ าเภอนครชัยศรี   และก าหนดเปิดซองสอบราคา
ในวันที่  9  มีนาคม  2559   ต้ังแต่เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป 

 

 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา  ได้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลขุนแก้ว  ระหว่างวันที่  19 กุมภาพันธ์  2559  
ถึงวันที่ 8 มีนาคม  2559  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  ,  www.khunkaew.go.th  หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-3499-0619    ในวันและเวลาราชการ 

 

 การสอบราคาครั้งนี้  จะด าเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลต าบลขุนแก้วสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคา หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ และในกรณีผู้เสนอราคาซึ่ง
เทศบาลต าบลขุนแก้ว ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ราชการก าหนด  เทศบาลจะพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) อาทิเช่น  ค่าความเสียหายกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาท า
สัญญาแล้วไม่มาท าสัญญา อันส่งผลให้ราชการต้องจ้างกับผู้เสนอราคารายอ่ืนในราคาที่สูงกว่า  เป็นต้น  รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการด้วย 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   19   เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2559 
 

 
 

                                                    (ลงชื่อ)    
                                                                     (นายสมศักด์ิ   เอ่ียมพินพันธุ์) 
                                                                     นายกเทศมนตรีต าบลขนุแก้ว  
 
 

http://www.gprocurement.go.th/


 

เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  1/2559 

การจ้างท า  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยตะวันแดง (ต่อเนื่อง)  หมู่ที่ 1  ต าบลขุนแก้ว  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  

ตามประกาศเทศบาลต าบลขุนแก้ว    ลงวันที่   19   กุมภาพันธ์   2559 
                                        …………………………….. 
                เทศบาลต าบลขุนแก้ว    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า    “เทศบาลต าบล ”    มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยตะวันแดง (ต่อเนื่อง)  หมู่ที่  1  ต าบลขุนแก้ว  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ถนนขนาด
กว้าง  4.00 เมตร  ยาว  337.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,348  ตารางเมตร  หินคลุกพื้นทางหนา
เฉลี่ย  0.20  เมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ  0.50  เมตร  หรือตามสภาพพื้นที่ทั้งสองด้าน  รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ต าบลขุนแก้ว  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   จนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน 

ณ  ซอยตะวันแดง (ต่อเนื่อง)  หมู่ที่ 1  ต าบลขุนแก้ว   อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม   โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด  
ดังต่อไปนี้ 
              1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
1.4 แบบสัญญาจ้าง 
1.5 แบบหนังสือค้ าประกัน  

(1) หลักประกันสัญญา 
1.6 บทนิยาม   

(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.7 แบบบัญชีเอกสาร 
(1)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
       - แบบบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้มีอ านาจควบคุม 
(2)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2 
 

               2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคล  ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว 

                        2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
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                        2.3  ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น   

   2.4  ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคา   ให้แก่เทศบาลต า 
บลขุนแก้ว   ณ   วันที่ประกาศสอบราคา   หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ 1.6 
  2.5  ในการซื้อ /ขอรับเอกสารสอบราคาผู้ประกอบการต้องน าหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้าม)ี หรือใบทะเบียนพาณิชย์  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  และหนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากร
แสตมป์ตามกฎหมายในกรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นซื้อเอกสารสอบราคาแทนตน 
  2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนิน การจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์( e-Government Procurement: e -GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง  ที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  2.7  ให้เอกสารสอบราคาจ้างตามโครงการที่ประกาศสอบราคาจ้างเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคา
จ้างฉบับนี้ 
   

  3.    หลักฐานการเสนอราคา 
    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอกซอง   

ใบเสนอราคาเป็น  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 าเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล  
ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
             (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตรประ  
จ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้าม)ี  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็น
หุ้นส่วน   พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนส าเนาสัญญาของการเข้า  
ร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  
ก็ให้ย่ืนส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)  
 

(3) / (4)  ส าเนาใบทะ... 
 



 
(3) 

 

   (4)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้าม)ี    พร้อมรับรองส าเนา 
ถูกต้อง 
   (5)  ส าเนาหนังสือแสดงการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
   (6)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ  1.7 (1)  
     3.2  ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
            (1)หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคล  
อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  
            (2)  ใบเสนอราคา  ใบแจ้งปริมาณงาน  และราคา  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์  ค่าแรงงาน  
ภาษีประเภทต่าง ๆ  รวมทั้งก าไรไว้ด้วย  ตามข้อ  1.2  , 1.3  
            (3)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตาม แบบในข้อ  1.7 (2)                            
 

    4.  การย่ืนซองสอบราคา     
4.1   ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  

และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ   ตก เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้
เสนอราคา  พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2    ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน            
   ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดย  เสนอราคารวมและหรื อ 

ราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง    ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ      โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอ่ืน   และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้แล้ว 
                                    ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า …….180..…..วัน    นับแต่วันเปิดซองสอบ
ราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้  

4.3      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน …90.… วัน   นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญาจ้าง   หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลต าบลให้เริ่มท างาน  
                        4.4   ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ    ให้ถี่ถ้วน
และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
 
 

(4) / 4.5  ผู้เสนอราคา... 
 



 
(4) 

 

                        4.5    ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า   “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่   1/2559   โดยย่ืนโดยตรงต่อ
เทศบาลต าบลตั้งแต่วันที่  19  กุมภาพันธ์  2559  ถึงวันที่  8  มีนาคม  2559   ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลขุนแก้ว  และ
ในวันที่  19  กุมภาพันธ์   255 9   ย่ืนซองเสนอราคา    ณ  ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถ่ินอ าเภอนครชัยศรี    ในวันและเวลาราชการ   
                                เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันท่ี   9  มีนาคม  2559   ต้ังแต่เวลา   10.00  น.   เป็นต้นไป 
 

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้    เทศบาลต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม  
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง 

หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3   หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4   แล้ว        คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น     เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ   ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลเท่านั้น  
                              5.3  เทศบาลต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา   โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี    ดังต่อ 
ไปนี ้
                                      (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบล 
                                       (2)    ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล   หรือบุคลธรรมดา   หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง ใด  
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                                       (3)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ  
หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน   
                                       (4)   ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม   แก้ไข  เปลี่ยนแปลง     โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 
                               5.4    ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
เทศบาลต าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จ จริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้      
เทศบาลต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                               5.5  เทศบาลต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอท้ังหมด  
ก็ได ้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด     หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา 
 

(5) / โดยไม่พิจารณา... 
 



 

(5) 
 

โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา   ทั้งนี้   เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ    และให้ถือว่าการ
ตัดสินของเทศบาลต าบลเป็นเด็ดขาด      ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ   มิได้      รวมทั้งเทศบาลต าบลจะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดย
ไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
                             ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอ
ราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์หากค าชี้แจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ เทศบาลต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
 

6. การท าสัญญาจ้าง 
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4  กับเทศบาลต าบลภายใน  

7 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้า  ของราคาค่าจ้างที่สอบ
ราคาได้ ให้เทศบาลต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้  

6.1 เงินสด 
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน   

3   วันท าการของทางราชการ 
6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  1.5 
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
6.5 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ  

ประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้
แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการ
ว่าด้วยการพัสดุก าหนด  (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10   ล้านบาท) 
                           หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน   15   วัน  นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา  (ผู้รับจ้าง)  
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
                      เทศบาลต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง   โดยแบ่งออกเป็น  …1…   งวด  ดังนี้ 
                      งวดที ่ 1 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ............…...-….…….........ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
……………………………..………………………………………………………………………………..………………… 
………………………………………………………………………..…………………ให้แล้วเสร็จภายใน  …………..   วัน 
 

 (6) / งวดที่ 2... 
 



 
 

(6) 
 

                       งวดที ่ 2 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ............…...-….…….........ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
……………………………..………………………………………………………………………………..………………… 
………………………………………………………………………..…………………ให้แล้วเสร็จภายใน  …………..   วัน 
                       งวดที ่ 3 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ............…...-….…….........ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
……………………………..………………………………………………………………………………..………………… 
………………………………………………………………………..…………………ให้แล้วเสร็จภายใน  …………..   วัน 
                       งวดสุดท้าย  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ   100     ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้ว
เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  
 

                       8.  อัตราค่าปรับ 
                                   ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.25   ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 

                   9.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง                                                           
                                  ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ  1.4   
แล้วแต่กรณี   จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า …-…เดือน   2   ปี  
นับถัดจากวันท่ีเทศบาลต าบลได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   7  วัน  
นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  
 

10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ     
10.1   เงินค่าจ้างส าหรับงานครั้งนี้  ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    

การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อเทศบาลต าบลได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบ 

ประมาณ พ.ศ. 2559   แล้วเท่านั้น 

                           10.2    เมื่อเทศบาลต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคา  
จ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดย
ทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ก าหนด  ผู้เสนอราคา  ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี   ดังนี้ 
              (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชนาวี
ภายใน  7   วัน  นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 

(7)  / (2) จัดการให้... 
 



(7) 
 

              (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่น เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประ  
เทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน   หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
              (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1) หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
                            10.3   ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราช  
การก าหนดระบุในข้อ 6    เทศบาลต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย  (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้
ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                             10.4  เทศบาลต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 
                             10.5  เทศบาลต าบลจะเรียกท าสัญญาก็ต่อเมื่อมีเงินรายได้เข้ามาเพียงพอและได้รับการอนุมัติให้ท า
สัญญาแล้วเท่านั้น 
 

                     11.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
                          เมื่อเทศบาลต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้
แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช .  ปวส.  และ ปวท.  หรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาที่   ก .พ.   รับรองให้เข้ารับราชการได้   ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ  10    ของแต่ละสาขาช่าง   แต่
จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย  1   คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

11.1 ช่างโยธา   หรือ  ช่างก่อสร้าง…….…………..……………………….. 
11.2 ……………-………………………………………………………….. 
11.3 ……………-………………………………………………………….. 

 

                  12.  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนด 
ไว้โดยเคร่งครัด 

 
 

                                   เทศบาลต าบลขุนแก้ว 
 

 
 
                              วันที่    19   เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2559       

 
 


