
                                                                       
 
 
 
 
 
 

  

ประกาศเทศบาลตําบลหนองขนาน 
เรื่อง   สอบราคาจางเหมากอสรางรางระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู สายขางศาลากองทุนหมูบาน หมูท่ี 6 

ตําบลหนองขนาน  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดเพชรบุรี 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

ดวยเทศบาลตําบลหนองขนาน  มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมากอสรางรางระบายนํ้า คสล. 
รูปตัวยู สายขางศาลากองทุนหมูบาน  หมูที่ 6  ขนาดกวาง 0.60 เมตร ลึกดานใน 0.60 เมตร  ยาว 500 เมตร  
พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย  ตามแบบที่เทศบาลตําบลหนองขนานกําหนด  งบประมาณ 423,300.- บาท 
(สี่แสนสองหมื่นสามพันสามรอยบาทถวน)  ราคากลาง 465,000.- บาท (สี่แสนหกหมื่นหาพันบาทถวน) ระยะเวลา 
ที่ตองการใหงานแลวเสรจ็ภายใน  45  วัน 
   

หากปรากฏการเสนอราคาคากอสรางมีราคาที่แตกตางหรือไมแตกตางไปจากราคากลางทีป่ระกาศไว  
ราคากลางดังกลาวไมมีผลผกูพันใหตองปฏิบัติไปตามราคากลาง 
  

  ผูมสีิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
  1.  เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาดังกลาว  ซึ่งมผีลงานกอสรางประเภทเดียวกัน  ในวงเงิน 
ไมนอยกวา  211,650.-  บาท 

2.  ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ  และไดแจงเวียนช่ือแลว    
3.  ไมเปนผูไดรบัเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ 

ผูเสนอราคาไดมีคําสัง่ใหสละสทิธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 
  4.  เปนผูทีผ่านการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของเทศบาลตําบลหนองขนาน 

  5.  ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นทีเ่ขาเสนอราคาใหแกเทศบาลตําบล 
หนองขนาน  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
ในการสอบราคาครัง้น้ี 
   

กําหนดดูสถานทีก่อสราง  ในวันที่ 12  พฤษภาคม  2558  ต้ังแตเวลา 10.00 น. ถึง เวลา 10.30 น.   
ณ  หมูที่ 6  ตําบลหนองขนาน  อําเภอเมืองเพชรบรุี  จังหวัดเพชรบรุี  และกําหนดรับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ในวันที่   12  พฤษภาคม  2558  ต้ังแตเวลา  11.00  น. เปนตนไป   
 

กําหนดย่ืนเอกสารสอบราคาในวันที่    27   เมษายน  2558  ถึงวันที่    12   พฤษภาคม  2558   
ณ  กองคลัง  เทศบาลตําบลหนองขนาน  และทําการย่ืนซองสอบราคา  ณ  หอประชุมธนสทิธ์ิ  ขางศาลากลาง
จังหวัดเพชรบรุี  ในวันที่    14    พฤษภาคม  2558  ในวันและเวลาราชการ  และกําหนดเปดซองใบเสนอราคา 
ในวันที่  15   พฤษภาคม  2558  ต้ังแตเวลา  10.00  น.เปนตนไป  ณ  หอประชุมธนสิทธ์ิ  ขางศาลากลาง 
จังหวัดเพชรบรุ ี
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เอกสารสอบราคาจาง  เลขท่ี  4/2558 
การสอบราคาจางเหมาสอบราคาจางเหมากอสรางรางระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู  

สายขางศาลากองทุนหมูบาน  หมูท่ี 6  ตําบลหนองขนาน  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดเพชรบุรี 
ตามประกาศเทศบาลตําบลหนองขนาน  ลงวันท่ี    27    เดือน  เมษายน  พ.ศ.2558 

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

เทศบาลตําบลหนองขนาน  ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “เทศบาล”  มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมา 
กอสรางรางระบายนํ้า คสล.รปูตัวยู สายขางศาลากองทุนหมูบาน  หมูที่ 6  ขนาดกวาง 0.60 เมตร  ลึกดานใน 0.60 เมตร  
ยาว 500 เมตร  พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย  ตามแบบทีเ่ทศบาลตําบลหนองขนานกําหนด  งบประมาณ  
423,300.- บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันสามรอยบาทถวน) ราคากลาง  465,000.- บาท (สี่แสนหกหมื่นหาพันบาทถวน) 
ระยะเวลาที่ตองการใหงานแลวเสร็จภายใน  45  วัน 

โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี 
 

 1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
    1.1  แบบรปูรายการละเอียด 

1.2  แบบใบเสนอราคา 
1.3  แบบสัญญาจาง 

   1.4  แบบหนังสอืคํ้าประกัน  
       (1)  หลักประกันสญัญา 
       (2)  หลักประกันซอง 
1.5  บทนิยาม 
       (1)  ผูเสนอราคาทีม่ีผลประโยชนรวมกัน 
       (2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  

1.6  แบบบัญชีเอกสาร 
       (1)  บัญชีเอกสารสวนที่  1   
       (2)  บัญชีเอกสารสวนที่  2   

2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
     2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานทีส่อบราคาจาง   และตองไมเปนผูที่ถูกแจงเวียนช่ือเปน
ผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกจิ หรือหนวยการบรหิารราชการสวนทองถ่ิน  หรือหามติดตอหรอืหามเขาเสนอ
ราคากับเทศบาลตําบล 

2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต 
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสทิธ์ิและความคุมกนัเชนวาน้ัน 

    2.3   ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกบังาน  
ที่สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา   211,650.- บาท  และเปนผลงานที่เปนคูสญัญาโดยตรงกบัสวนราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะ 
เปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนที่เทศบาลตําบลหนองขนานเช่ือถือ   
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 3.  หลักฐานการเสนอราคา 
               ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานโดยมติองใสซองปดผนึก  แยกเปน  2  สวน  แนบมาพรอม 
กับซองสอบราคาดังน้ี 
      3.1  สวนที่  1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
 (1)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
       (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหย่ืนสําเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล  บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี  พรอมหนังสือรับรองสําเนาถูกตอง 
       (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหย่ืนสําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล  หนังสอืบริคณฑสนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี  และบญัชีผูถือหุนรายใหญ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
            (2)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา  ใหย่ืนสําเนาสญัญาของการ
เชารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคาและในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใช
สัญชาติไทย  ก็ใหย่ืนหนังสือเดินทางหรอืผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหย่ืนเอกสารตามที่ระบุใน (1) 
   (3)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท  สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย  และสําเนา 
ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถาม)ี  พรอมทัง้รบัรองสําเนาถูกตอง 
   (4)  บัญชีเอกสารสวนที่ 1  ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ 1.6 (1)  

       3.2  สวนที่  2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
             (1) หนังสือมอบอํานาจซึง่ปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให 
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

   (2)  หลักประกันซองตามขอ  5 (ในกรณีทีม่ีการกําหนดใหวางหลกัประกันซอง) 
 (3)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทัง้รบัรองสําเนาถูกตอง (ในกรณีที่มีการกําหนด 

ผลงานตามขอ 2.3 ) 
   (4)  สําเนาใบเสรจ็รบัเงินคาซื้อแบบแปลน 

      (5)  บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงาน ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ คาแรงงาน 
ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย 
   (6)  บัญชีเอกสารสวนที่  2  ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ 1.6 (2) 
 

4. การยื่นซองสอบราคา 
     4.1  ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาน้ีโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ 

ทั้งสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
จะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไขเปลี่ยนแปลง 
จะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถาม)ี กํากับไวดวยทุกแหง 
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      4.2  ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบญัชีรายการกอสรางใหครบถวน  ในการ 
เสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวย  
และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทัง้น้ีราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลข
และตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคา
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใหจายทั้งปวงไวแลว 
  ราคาที่เสนอ  จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  90  วัน  นับแตวันเปดซองสอบราคา 
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสรจ็ไมเกิน  45  วัน  นับถัดจากวัน 
ลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเทศบาลตําบลใหเริม่ทํางาน    

4.4  กอนย่ืนซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ  ให 
ถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทัง้หมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา   
โดยแยกย่ืนเปนรายโครงการ 

      4.5  ผูเสนอราคาจะตองย่ืนซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง  “ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา”  โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี  4/2558 
โครงการจางเหมากอสรางรางระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู สายขางศาลากองทุนหมูบาน หมูท่ี 6 ตําบลหนองขนาน 
อําเภอเมืองฯ  จังหวัดเพชรบุรี” ย่ืนตอเจาหนาที่รบัซองสอบราคา  ในวันที่  27   เมษายน  2558  ถึงวันที่   12     
พฤษภาคม  2558  ณ  กองคลัง  เทศบาลตําบลหนองขนาน  และทําการย่ืนซองสอบราคา  ณ  หอประชุมธนสิทธ์ิ   
ขางศาลากลางจงัหวัดเพชรบรุ ี ในวันที่    14   พฤษภาคม  2558  ในวันและเวลาราชการ    

     เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   
     คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา  แตละรายวาเปน 

ผูเสนอราคาทีม่ีผลประโยชนรวมกันกบัผูเสนอราคารายอื่นตามขอ 1.5 (1)  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม  และ
ประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มสีิทธิไดรบัการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 

          หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองกอนหรอืในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวามผีูเสนอราคา 
กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม  ตามขอ 1.5 (2)  และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูเสนอราคารายน้ันออกจากการ
เปนผูเสนอราคาและประกาศรายช่ือผูเสนอราคาทีม่สีิทธิไดรบัการคัดเลือก  และเทศบาลตําบลจะพิจารณาลงโทษ 
ผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  เวนแตคณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายน้ันเปนผูที่ใหความรวมมือ
เปนประโยชนตอการพจิารณาของทางราชการและมิไดเปนผูรเิริ่มใหมกีารกระทําดังกลาว 

        ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกัน
กับผูเสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรอืเปนผูเสนอราคาทีก่ระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม  อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจงัหวัด  ภายใน  3  วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนทีสุ่ด   
 

4/ คณะกรรมการ..... 
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      คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มสีิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวขางตน  ณ  หอประชุมธนสทิธ์ิ  ขางศาลากลางจังหวัดเพชรบรุ ี ในวันที่  15   พฤษภาคม  2558  ต้ังแต 
เวลา  10.00  น.  เปนตนไป   
 5.  หลักประกันซอง 
        ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกบัการย่ืนซองสอบราคา  โดยใชหลักประกนัอยางหน่ึงอยาง
ใดดังตอไปน้ี  จํานวนเงิน        -         บาท 
       5.1  เงินสด 
       5.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาลตําบลหนองขนาน  โดยเปนเช็คลงวันทีท่ี่ทําการย่ืนซอง 
สอบราคาหรือกอนหนาน้ันไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 

       5.3  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4 (1)  
       5.4  หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน  หรือบริษัท
เงินทุนหลกัทรัพยที่ไดรบัอนุญาตใหประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกจิคํ้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย  ซึ่งไดแจงเวียนช่ือใหสวนราชการหรือหนวยการบรหิารราชการสวนทองถ่ินตาง ๆ 
ทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกัน  ดังระบุในขอ 1.4 (1) 
       5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
     หลักประกันซองตามขอน้ี  เทศบาลตําบลหนองขนานจะคืนใหผูเสนอราคาหรอืผูคํ้าประกัน
ภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว  เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่ง 
เสนอราคาตํ่าสุดไมเกิน  3  ราย  จะคืนใหตอเมื่อไดทําสญัญาหรือขอตกลง  หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพันจากขอผกูพัน
แลวการคืนหลักประกันซองไมวาจะกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

 6.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
       6.1  ในการเสนอราคาครั้งน้ี  เทศบาลตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
      6.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรอืย่ืนหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง  
หรือไมครบถวนตามขอ 3  หรือย่ืนซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4  แลว  คณะกรรมการเปดซองราคาจะไมรับ
พิจารณาราคาของผูเสนอรายน้ัน  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือทีผ่ิดแผกไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเปนวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลตําบล
เทาน้ัน 

       6.3  เทศบาลตําบลหนองขนานสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผัน 
ในกรณี  ดังตอไปน้ี 

(1) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายน้ัน ในบญัชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรบั 
เอกสารสอบราคาของเทศบาลตําบลหนองขนาน 
  (2) ไมกรอกช่ือนิติบุคคล  หรือลงลายมอืช่ือผูเสนอราคาอยางหน่ึงอยางใด  หรือทั้งหมดใน 
ใบเสนอราคา 

 
 

5/ (3) เสนอ...... 
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  (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ 
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
  (4) ราคาที่เสนอมกีารขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือพรอม
ประทับตรา (ถาม)ี กํากับไว 
       6.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือเทศบาล
ตําบลหนองขนานมสีิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเทจ็จรงิ  สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจรงิอื่นใดทีเ่กี่ยวของกบัผูเสนอ
ราคาได  เทศบาลตําบลหนองขนานมสีิทธ์ิที่จะไมรบัราคาหรอืไมทําสญัญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม
หรือไมถูกตอง 

6.5 เทศบาลตําบลหนองขนานทรงไวซึง่สิทธิทีจ่ะไมรับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใด  หรือราคา 
ที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพจิารณาเลือกจางในจํานวนหรอืขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใดหรืออาจจะ
ยกเลกิการสอบราคาโดยไมพจิารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ 
และใหถือวาการตัดสินของเทศบาลตําบลหนองขนานเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได  
รวมทั้งเทศบาลตําบลหนองขนานจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน  ไมวาจะเปน 
ผูเสนอที่ไดรบัการคัดเลอืกหรือไมก็ตาม  หากมเีหตุทีเ่ช่ือไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสจุริต  เชน  การเสนอ
เอกสารอันเปนเทจ็  หรือใชช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เปนตน 
 ในกรณีที่ผูเสนอราคาตํ่าสุด  เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสญัญาไดคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาหรอืเทศบาลตําบลหนองขนานจะใหผูเสนอราคาน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานทีท่ําใหเช่ือไดวา  
ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ  หากคําช้ีแจงไมเปนที่รบัฟงไดเทศบาลตําบล 
หนองขนาน มีสทิธิที่จะไมรบัราคาของผูเสนอราคารายน้ัน 

      6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเทจ็จริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวาผูเสนอราคาทีมสีิทธิไดรบัการ
คัดเลือกตามที่ประกาศรายช่ือไว  ตามขอ 4.5  เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  ณ  
วันประกาศสอบราคา  หรือเปนผูเสนอราคาทีก่ระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม   
ขอ 1.5 (2)  เทศบาลตําบลมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรบัการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศ
รายช่ือ  ตามขอ 4.5  และเทศบาลตําบลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายน้ันเปนผูทิง้งาน 

               ในกรณีน้ีหากวา  ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา  การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิง  ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซอง 
ใบเสนอราคาดังกลาวได 
 

 7.  การทําสัญญาจาง 
      ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสญัญาดังระบุในขอ 1.3  กับเทศบาลตําบล  ภายใน     
7    วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา  ของราคา
คาจางทีส่อบราคาได ใหเทศบาลตําบลหนองขนานยึดถือเอาไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด 
ดังตอไปน้ี 

 

6/ 7.1 เงินสด..... 
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      7.1   เงินสด 
      7.2   เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาลตําบล  โดยเปนเช็คลงวันที่ทีท่ําสญัญาหรือกอนหนาน้ันไมเกิน 
3 วันทําการของทางราชการ 

     7.3   หนังสอืคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4 (1) 
      7.4  หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน  หรือบริษัท
เงินทุนหลกัทรัพยที่ไดรบัอนุญาตใหประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกจิคํ้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย  ซึ่งไดแจงเวียนช่ือใหสวนราชการหรือหนวยการบรหิารราชการสวนทองถ่ินตาง ๆ 
ทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกัน  ดังระบุในขอ 1.4 (1) 

           7.5   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
              หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา  
(ผูรบัจาง)  พนจากขอผูกพันตามสญัญาจางแลว 

 8.  คาจางและการจายเงิน  
      เทศบาลตําบลจะจายเงินคาจางงวดสุดทาย  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ  100  ของคาจาง  
เมื่อผูรบัจางไดปฏิบัติงานทัง้หมดใหเสร็จเรียบรอยตามสญัญา  รวมทั้งทําสถานทีก่อสรางใหสะอาดเรียบรอย 
และมีการตรวจรับการจางเรียบรอยแลว 
 9.  อัตราคาปรับ 
      คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ   0.10 ของอัตราคาจางตามสัญญาตอวัน 

 10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง  
      ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3   

แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางทีเ่กิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา ….-….เดือน 
…2..ป  นับถัดจากวันที่เทศบาลตําบลไดรับมอบงาน  โดยผูรบัจางตองรบีจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม 
ภายใน    7     วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
      11.1 เงินคาจางสําหรับงานครั้งน้ี ไดมาจากเงินตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2558  เทศบาลตําบลหนองขนาน  แผนงานการเกษตร (กองสงเสรมิการเกษตร)  งานสงเสริมการเกษตร  งบลงทุน   
คาที่ดินและสิง่กอสราง  คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค  โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.รปูตัวยู   

     11.2 การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมือ่เทศบาลตําบลหนองขนานไดรบัอนุมัติเงินตามเทศบญัญัติ 
เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  เทศบาลตําบลหนองขนาน  แผนงานการเกษตร (กองสงเสรมิ
การเกษตร)  งานสงเสรมิการเกษตร  งบลงทุน  คาที่ดินและสิ่งกอสราง  คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค  โครงการกอสราง 
รางระบายนํ้า คสล.รปูตัวยู  แลวเทาน้ัน 
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11.3  เมื่อเทศบาลตําบลหนองขนานไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง 
ตามสอบราคาจางแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิง่ของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ัน 
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มเีรอืไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการกับขนไดตามทีร่ัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซึ่งเปนผูรบัจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิ 
การพาณิชยนาวี ดังน้ี 

(1) แจงการสัง่หรือนําสิง่ของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการพาณิชนาวีภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่ผูรบัจางสั่งหรอืซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที ่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

(2) จัดการใหสิง่ของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรอืที่มสีิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก 
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรบัอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการสงเสรมิการพาณิชนาวีใหบรรทุก
สิ่งของน้ัน  โดยเรืออื่นที่มิใชเรอืไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรอืเปนของ 
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทกุโดยเรอือื่น 

(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1)  หรือ (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ 
สงเสริมการพาณิชนาวี 

11.4  ผูเสนอราคาซึ่งเทศบาลตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรอืขอตกลงภายในเวลาทีท่าง 
ราชการกําหนดระบุใน ขอ 6  เทศบาลตําบลหนองขนานอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถาม)ี   
รวมทั้งจะพจิารณาใหเปนผูทิง้งานตามระเบียบของทางราชการ 

11.5  เทศบาลตําบลหนองขนานสงวนสิทธิทีจ่ะแกไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสญัญา 
ใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจงัหวัดหรือสํานักงานอัยการสงูสุด (ถาม)ี  

12. มาตรฐานฝมือชาง 
เมื่อเทศบาลตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรบัจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศ 

น้ีแลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒบิัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. ปรือ
เทียบเทาสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารบัราชการได ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 10 ของแตละสาขาชาง 
แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางตอไปน้ี 
          12.1 ………ปวช. สาขาชางกอสราง...……………………………………. 
          12.2 ..……………………………………………………………………....………. 
          12.3 ..……………………………….…..…………………………………..……… 
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