
 

          
 

ประกาศเทศบาลตําบลหนองขนาน 
เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายบา้นนางประนอม เทศลําลึก หมู่ที่ 5 ถึงถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่ 2 
ตําบลหนองขนาน  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดเพชรบุร ี

------------------------------------------------------------------------------ 
 

ด้วยเทศบาลตําบลหนองขนาน  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางประนอม เทศลําลึก หมูท่ี่ 5 ถึงถนนทางหลวงชนบท หมู่ที ่2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  ไมม่ีไหลท่าง   
หนา 0.15 เมตร  ยาว 300 เมตร  หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  
จํานวน 1 ป้าย  ตามแบบที่เทศบาลตําบลหนองขนานกําหนด  ราคากลาง  872,000.- บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสองพัน- 
บาทถ้วน) ระยะเวลาที่ต้องการให้งานแล้วเสร็จภายใน  45  วัน 
   
 

หากปรากฏการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางท่ีประกาศไว้  
ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลาง 
  

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  1.  เป็นผูม้ีอาชีพรับจ้างงานท่ีสอบราคาดังกล่าว  ซึ่งมผีลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงิน 
ไม่น้อยกว่า  436,000.-  บาท 

2.  ไม่เป็นผู้ทีถู่กระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว    
3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 

ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
  4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างของเทศบาลตําบลหนองขนาน 

  5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตําบล 
หนองขนาน  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ในการสอบราคาคร้ังนี้ 

6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติอยู่ในเง่ือนไขตามประกาศของคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ 
ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สญัญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 โดย
กําหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้เสนอราคา) ต้องปฏิบัติดังน้ี 
   (1) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
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   (2) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลตําบลหนองขนานต้องลงทะเบียนใน 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ 
   (3) คู่สญัญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง  
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สญัญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

กําหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่   9   สิงหาคม  2559  ต้ังแต่เวลา 10.00 น. ถึง เวลา 10.30 น.   
ณ  หมูท่ี่ 5  ตําบลหนองขนาน  อําเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  และกําหนดรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม
ในวันที่   9   สิงหาคม  2559  ต้ังแต่เวลา  11.00  น. เป็นต้นไป   
 

กําหนดย่ืนเอกสารสอบราคาในวันที่    26    กรกฎาคม  2559  ถึงวันที่    9    สิงหาคม  2559   
ณ  กองคลัง  เทศบาลตําบลหนองขนาน  และทําการย่ืนซองสอบราคา  ณ  หอประชุมธนสิทธ์ิ  ข้างศาลากลาง
จังหวัดเพชรบุรี  ในวันที ่   10    สิงหาคม  2559  ในวันและเวลาราชการ  และกําหนดเปิดซองใบเสนอราคา 
ในวันที่    11    สิงหาคม  2559  ต้ังแต่เวลา  10.30  น.เป็นต้นไป  ณ  หอประชุมธนสิทธ์ิ  ข้างศาลากลาง 
จังหวัดเพชรบุรี 
 

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคา  500.- บาท  ได้ที่กองคลงั เทศบาลตําบลหนองขนาน   
ในวันที่    26    กรกฎาคม  2559  ถึงวันที่    9    สิงหาคม  2559  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  
0-3245-7303   ในวันและเวลาราชการ  หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongkhanan.go.th และ 
www.gprocurement.go.th    
 

           ประกาศ  ณ  วันที่    26    เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ. 2559 
 
 
                                                                   

                                      ( นายเพทาย  จินดาไทย ) 
      ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที ่
                                นายกเทศมนตรีตําบลหนองขนาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  7/2559 
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 

สายบา้นนางประนอม เทศลําลึก หมู่ที่ 5 ถึงถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่ 2  
ตําบลหนองขนาน  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดเพชรบุร ี

ตามประกาศเทศบาลตําบลหนองขนาน  ลงวันที่    26    เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.2559 

-------------------------------------------------- 
 

เทศบาลตําบลหนองขนาน  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลตําบล”  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางประนอม เทศลําลึก หมู่ที่ 5 ถึงถนนทางหลวงชนบท หมู่ที ่2  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร  ไม่มีไหลท่าง  หนา 0.15 เมตร  ยาว 300 เมตร  หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย  ตามแบบที่เทศบาลตําบลหนองขนานกําหนด  ราคากลาง  872,000.- บาท  
(แปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ระยะเวลาที่ต้องการให้งานแล้วเสร็จภายใน  45  วัน 
 โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 
 

 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
    1.1  แบบรูปรายการละเอียด 

1.2  แบบใบเสนอราคา 
1.3  แบบสญัญาจ้าง 

   1.4  แบบหนังสือค้ําประกัน  
       (1)  หลกัประกันสัญญา 
       (2)  หลกัประกันซอง 
1.5  บทนิยาม 
       (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
       (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

1.6  แบบบัญชีเอกสาร 
       (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1   
       (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2   

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
     2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาจ้าง   และต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนช่ือเป็น
ผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอ
ราคากับเทศบาลตําบล 

2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่ 
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสทิธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

    2.3   ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน  
ที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า   436,000.- บาท  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ 
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รฐัวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตําบลหนองขนานเช่ือถือ   
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 3.  หลักฐานการเสนอราคา 
               ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิต้องใส่ซองปิดผนึก  แยกเป็น  2  ส่วน  แนบมาพร้อม 
กับซองสอบราคาดังน้ี 
      3.1  ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
 (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
       (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  ให้ย่ืนสาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล  บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผูม้อํีานาจควบคุม (ถ้ามี)  พร้อมหนังสือรับรองสําเนาถูกต้อง 
       (ข)  บริษทัจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล  หนังสือบริคณฑ์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม (ถา้มี)  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
            (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผูร้่วมค้า  ให้ย่ืนสําเนาสัญญาของการ
เช้าร่วมค้า  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีทีผู่้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย  ก็ให้ย่ืนหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุใน (1) 
   (3)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  และสําเนา 
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถา้มี)  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
   (4)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1  ทั้งหมดที่ได้ย่ืนตามแบบในข้อ 1.6 (1)  

       3.2  ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
             (1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้ 
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

   (2)  หลักประกันซองตามข้อ  5 (ในกรณีทีม่ีการกําหนดให้วางหลักประกันซอง) 
 (3)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการกําหนด 

ผลงานตามข้อ 2.3 ) 
   (4)  สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อแบบแปลน 

      (5)  บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน 
ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย 
   (6)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดที่ได้ย่ืนตามแบบในข้อ 1.6 (2) 
 

4. การย่ืนซองสอบราคา 
     4.1  ผู้เสนอราคาต้องย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาน้ีโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ 

ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
จะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้าม)ี กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
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      4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน  ในการ 
เสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  
และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งน้ีราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลข
และตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึง่รวมค่า
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าให้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
  ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  90  วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคา 
โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  45  วัน  นับถัดจากวัน 
ลงนามในสญัญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตําบลให้เร่ิมทํางาน    

4.4  ก่อนย่ืนซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ  ให ้
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา   
      4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง  “ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา”  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  7/2559 
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบ้านนางประนอม เทศลาํลึก หมู่ที่ 5 ถึงถนนทางหลวงชนบท 
หมู่ที่ 2  ตําบลหนองขนาน  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดเพชรบุร”ี ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา  ในวันที่   26       
กรกฎาคม  2559  ถึงวันที่    9    สิงหาคม  2559  ณ  กองคลัง  เทศบาลตําบลหนองขนาน  และทําการย่ืน 
ซองสอบราคา  ณ  หอประชุมธนสิทธ์ิ  ข้างศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  ในวันที่   10   สิงหาคม  2559  ในวันและ
เวลาราชการ    

     เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   
     คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา  แต่ละรายว่าเป็น 

ผู้เสนอราคาทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ 1.5 (1)  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม่  และ
ประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

          หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคา 
กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.5 (2)  และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทํา
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคารายน้ันออกจากการ
เป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  และเทศบาลตําบลจะพิจารณาลงโทษ 
ผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมอื
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระทําดังกล่าว 

        ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  ภายใน  3  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด   
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      คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น  ณ  หอประชุมธนสิทธ์ิ  ข้างศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  ในวันที่    11    สิงหาคม  2559  ต้ังแต่ 
เวลา  10.30  น.  เป็นต้นไป   
 5.  หลักประกันซอง 
        ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการย่ืนซองสอบราคา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่าง
ใดดังต่อไปน้ี  จํานวนเงิน        -         บาท 
       5.1  เงินสด 
       5.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตําบลหนองขนาน  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําการย่ืนซอง 
สอบราคาหรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน  3  วันทาํการของทางราชการ 

       5.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)  
       5.4  หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษทัเงินทุน  หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรพัย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งเวียนช่ือให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ 
ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกัน  ดังระบุในข้อ 1.4 (1) 
       5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
     หลักประกันซองตามข้อน้ี  เทศบาลตําบลหนองขนานจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ําประกัน
ภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้เสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้ซึ่ง 
เสนอราคาตํ่าสุดไม่เกิน  3  ราย  จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พันจากข้อผูกพัน
แล้วการคืนหลกัประกันซองไม่ว่าจะกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 

 6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
       6.1  ในการเสนอราคาคร้ังน้ี  เทศบาลตําบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
      6.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง  
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3  หรือย่ืนซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4  แลว้  คณะกรรมการเปิดซองราคาจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอรายน้ัน  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดแผกไปจากเง่ือนไขของ
เอกสารสอบราคาในส่วนที่มใิช่สาระสําคัญ  ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเป็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตําบล
เท่าน้ัน 

       6.3  เทศบาลตําบลหนองขนานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผัน 
ในกรณี  ดังต่อไปนี ้

(1) ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูร้บัเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ 
เอกสารสอบราคาของเทศบาลตําบลหนองขนาน 
  (2) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล  หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหน่ึงอย่างใด  หรือทั้งหมดใน 
ใบเสนอราคา 
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  (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสําคัญ 
หรือมีผลทําใหเ้กิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
  (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือช่ือพร้อม
ประทับตรา (ถา้มี) กํากับไว้ 
       6.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาล
ตําบลหนองขนานมีสิทธิให้ผูเ้สนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจรงิอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได้  เทศบาลตําบลหนองขนานมีสิทธ์ิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง 

6.5 เทศบาลตําบลหนองขนานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใด  หรือราคา 
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใดหรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ 
และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตําบลหนองขนานเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  
รวมท้ังเทศบาลตําบลหนองขนานจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็น 
ผู้เสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 
 ในกรณีทีผู่้เสนอราคาตํ่าสุด  เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลตําบลหนองขนานจะให้ผู้เสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานทีท่ําให้เช่ือได้ว่า  
ผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากคาํช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้เทศบาลตําบล 
หนองขนาน มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน 

      6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาทีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามท่ีประกาศรายช่ือไว้  ตามข้อ 4.5  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ  
วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม   
ข้อ 1.5 (2)  เทศบาลตําบลมีอํานาจท่ีจะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศ
รายช่ือ  ตามข้อ 4.5  และเทศบาลตําบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน 

               ในกรณีน้ีหากว่า  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซอง 
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 

 7.  การทําสญัญาจ้าง 
      ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจา้งตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3  กับเทศบาลตําบล  ภายใน     
7    วัน  นับถดัจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละห้า  ของราคา
ค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้เทศบาลตําบลหนองขนานยึดถือเอาไว้ในขณะทําสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
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      7.1   เงินสด 
      7.2   เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตําบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสญัญาหรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน 
3 วันทําการของทางราชการ 

     7.3   หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1) 
      7.4  หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษทัเงินทุน  หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรพัย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งเวียนช่ือให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ 
ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกัน  ดังระบุในข้อ 1.4 (1) 

           7.5   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
              หลกัประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  
(ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

 8.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
      เทศบาลตําบลหนองขนานจะจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย  เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ  100  ของ
ค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมท้ังทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
และมีการตรวจรับการจ้างเรียบร้อยแล้ว 
 9.  อัตราค่าปรับ 
      ค่าปรับตามแบบสญัญาจา้งจะกําหนดในอัตราร้อยละ   0.10 ของอัตราค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

 10. การรับประกันความชํารดุบกพร่อง  
      ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรอืทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3   

แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ….-….เดือน 
…2...ปี  นับถัดจากวันที่เทศบาลตําบลหนองขนานได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข 
ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน    7     วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

 11. ข้อสงวนสิทธใินการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
      11.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานคร้ังน้ี ได้มาจากเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติ เร่ือง งบประมาณราย 

จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
งบลงทุน  ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
บ้านนางประนอม เทศลําลึก หมู่ที่ 5 ถึงถนนทางหลวงชนบท หมู่ที ่2      

      11.2 การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ต่อเมื่อเทศบาลตําบลหนองขนานได้รับอนุมัติเงินตามเทศบัญญัติ  
เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)  งานบริหารท่ัวไป 
เก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางประนอม เทศลําลึก หมู่ที่ 5 ถึงถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่ 2 แล้วเท่าน้ัน 
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11.3  เมื่อเทศบาลตําบลหนองขนานได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง 
ตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผูร้ับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของน้ัน 
ต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการกับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรว่ีาการ 
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผูร้ับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
การพาณิชย์นาวี ดังน้ี 

(1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการพาณิชนาวีภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจา้งสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสีิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก 
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชนาวีให้บรรทุก
สิ่งของน้ัน  โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1)  หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ส่งเสริมการพาณิชนาวี 

11.4  ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลตําบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง 
ราชการกําหนดระบุใน ข้อ 6  เทศบาลตําบลหนองขนานอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้าม)ี   
รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิง้งานตามระเบียบของทางราชการ 

11.5  เทศบาลตําบลหนองขนานสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญา 
ให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  11.6 เง่ือนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขา้เป็นคู่สัญญา (ผู้เสนอราคา) ต้องปฏิบัติ 
ตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ 
โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สญัญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
ดังน้ี 
  (1) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคญั 
  (2) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลตําบลหนองขนานต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์(e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  (3) คู่สญัญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่า 
ไม่เกินสามหมืน่บาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
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12. มาตรฐานฝีมือช่าง 
เมื่อเทศบาลตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รบัจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศ 

น้ีแล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผา่นการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูม้ีวุฒบัิตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. ปรือ
เทียบเท่าสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง 
แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างต่อไปนี้ 
          12.1 …………………..……………….……………………………………………. 
          12.2 ..……………………………………………………………………....………. 
          12.3 ..……………………………….…..…………………………………..……… 

   

13. การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ  
      ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง  ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้ 

โดยเคร่งครัด 
 

                    เทศบาลตําบลหนองขนาน 
           
 
 

                                                  วันที่    26    เดือน   กรกฎาคม    พ.ศ.  2559 
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