
 

เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่    ๓ / ๒๕๖๐    

เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการขยายผิวจราจร 

หน้าวัดป่าบา้นเหลา่ – ฌาปนสถานวัดป่าบ้านเหล่า 

บ้านเหล่าเจริญเมอืง  หมู่ที่  ๑๒  ต าบลทุ่งก่อ  อ าเภอเวยีงเชยีงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย 

ตามประกาศของเทศบาลต าบลบา้นเหลา่   ลงวันที่   ๒๐  มกราคม   ๒๕๖๐    

 …………………….................…… 
 

ด้วยเทศบาลต าบลบ้านเหล่า   ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า   “เทศบาลต าบลบ้านเหล่า”  มีความประสงค์ 

จะสอบราคาจ้างโครงการขยายผวิจราจร  กว้าง  ๒  เมตร  ยาว  ๓๐๕  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรอืพื้นที่ไม่

น้อยกว่า  ๖๑๐  ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านเหล่าก าหนด  หนา้วัดป่าบ้านเหล่า – ฌาปนสถานวัด

ป่าบ้านเหล่า  หมูท่ี่  ๑๒  บ้านเหล่าเจริญเมอืง  ต าบลทุ่งก่อ  อ าเภอเวียงเชยีงรุ้ง  จังหวัดเชยีงราย  พร้อมป้าย

ประจ าโครงการ  ราคากลางงานก่อสร้าง  ๓๐๙,๘๐๐.-บาท ( สามแสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน )  

  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

                 ๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด   

                 ๑.๒  แบบใบเสนอราคา     

               ๑.๓  แบบสัญญาจ้าง 

               ๑.๔  แบบหนังสือค้ าประกัน  

             ( ๑ )  หลักประกันสัญญา 

    ( ๒ )  หลักประกันการรับเงนิค่าจ้างลว่งหน้า 

    ( ๓ )  หลักประกันผลงาน       

               ๑.๕  สูตรการปรับราคา  ( สูตรค่า K ) 

                          ๑.๖  บทนิยาม 

                                 ( ๑ ) ผูเ้สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                 ( ๒ ) การขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๗ แบบบัญชเีอกสาร 

                                 ( ๑ ) บัญชเีอกสารส่วนที่  ๑ 

                                 ( ๒ ) บัญชเีอกสารส่วนที่  ๒  

              ๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

๒.๑  ผูเ้สนอราคาต้องเป็นผูท้ี่มอีาชีพรับจ้างงานทีส่อบราคาจา้ง 

๒.๒  ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผูท้ิง้งานของทาง 

ราชการหรอืของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   และได้แจง้เวียนชื่อแล้ว  หรอืไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการ

สั่งให้นติิบุคคลหรอืบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

/๒.๓ ผูเ้สนอราคา... 



-๒- 

 

๒.๓  ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่น  ณ  วัน 

ประกาศสอบราคาหรอืไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  ๑.๖   

๒.๔  ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม 

ขึน้ศาลไทย  เว้นแตร่ัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นวา่นั้น    

๒.๕  ผูเ้สนอราคาต้องเป็นนิตบิุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานก่อสร้างประเภท 

เดียวกันกับงานที่สอบราคาจา้ง  ในวงเงินไม่น้อยกว่า   ๑๕๐,๐๐๐.- บาท   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา

โดยตรงกับส่วนราชการ  หนว่ยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหนว่ยงานอื่นซึ่งมี

กฎหมายบัญญัติใหม้ีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรอืหน่วยงานเอกชนที่  เทศบาลต าบล

บ้านเหล่าเชื่อถอื 

 ๓.  หลักฐานเสนอราคา 

                   ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอก

ซองใบเสนอราคาเป็น  ๒  ส่วน  คือ     

                       ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างนอ้ยต้องมเีอกสารดังตอ่ไปนี้ 

(๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                                        (ก)  หา้งหุน้ส่วนสามัญหรอืห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ   

จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุน้ส่วนผูจ้ัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี)  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                        (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหส์นธิ  บัญชรีายชื่อกรรมการผูจ้ัดการ  ผูม้ีอ านาจควบคุม(ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือ

หุน้รายใหญ่พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรอืคณะบุคคลที่มใิช่นติิบุคคล ให้ยื่น 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูน้ั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุน้ส่วน ( ถ้ามี )  ส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วนพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง                                                                                                            

(๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้รว่มค้า ให้ยื่นส าเนา 

สัญญาของการเข้าร่วมคา้ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูร้่วมค้าและในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคล 

ธรรมดาที่มใิช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทางหรอืผูร้่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลใหย้ื่นเอกสารตามที่ระบุ

ไว้ใน (๑) 

(๔)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์   

(๕)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(๖)  ใบเสร็จรับเงนิค่าแบบแปลน 

(๗)  บัญชเีอกสารส่วนที่  ๑  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบ 

ในข้อ ๑.๗ (๑) 

 

/๓.๒ ส่วนที่ ๒ 

 



-๓- 
 

                   ๓.๒  ส่วนที่  ๒  อย่างนอ้ยต้องมีเอกสารดังตอ่ไปนี้ 

  (๑)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผูเ้สนอราคามอบ 

อ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบแทนใบเสนอราคาแทน 

                        (๒)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้างพรอ้มทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง, ส าเนา

สัญญาพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ถ้ามี)  

                                (๓)  บัญชรีายการก่อสร้าง  ( หรอืใบแจ้งปริมาณงาน ) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ  

อุปกรณ์  ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง ๆ  รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 

                                (๔)  บัญชรีายการเอกสารส่วนที่  ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบ

ในข้อ ๑.๗ (๒)  

      ๔.   การเสนอราคา 

                          ๔.๑  ผูเ้สนอราคาตอ้งยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มี

เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิน้ และจะต้องยื่นกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  

จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบ  หรอืแก้ไข  หากมีการขูดลบ  

ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  ก ากับไว้ดว้ยทุกแห่ง 

                ๔.๒  ผูเ้สนอราคาตอ้งกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน   

    ในการเสนอราคา  ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา

รวม และหรอืราคาต่อหนว่ย และหรอืต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนีร้าคารวม

ที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลข  และตัวหนังสือ  ถา้ตัวเลขและตัวหนังสอืไม่ตรงกันใหถ้ือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  

โดยคิดราคารวมทั้งสิน้ ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น  และค่าใช้จา่ยทั้งปวงไว้แล้ว 

                         ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า    ๙๐   วัน  นับแต่วันเปิดซองใบ

เสนอราคาโดยภายในก าหนดยืนราคา   ผูเ้สนอราคาต้องรับผดิชอบราคาที่ตนได้ยื่นเสนอไว้ต่อทางราชการและ

ลงทะเบียนรับซองแล้วจะถอนการเสนอราคามิได้        

                          ๔.๓ ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนนิการก่อสร้างแล้วเสร็จ ไม่เกิน   ๔๕  วัน 

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรอืวันที่ได้รับหนังสือแจง้จากเทศบาลต าบลบ้านเหล่าให้เริ่มท างาน 

                  ๔.๔  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด 

ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ

ราคา 

       ๔.๕  ผูเ้สนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง 

“ ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโครงการขยายผิวจราจร  หน้าวัดป่าบ้านเหล่า –  ฌาปนสถานวัดป่า

บ้านเหล่า  บ้านเหล่าเจริญเมอืง  หมูท่ี่  ๑๒  ต าบลทุ่งก่อ  อ าเภอเวียงเชยีงรุง้  จังหวัดเชียงราย”   โดยระบุไว้ที่

หนา้ซองว่า     “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  ๓/๒๕๖๐ ”    ยื่นตอ่คณะกรรมการเปิดซอง

สอบราคาในวันที ่  ๒๐   มกราคม   ๒๕๖๐   ถึงวันที่    ๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐     .  ณ  ส านักงานเทศบาล

ต าบลบ้านเหล่า  เวลา   ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.    

 



 

-๔- 

 

และ   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ าเภอ 

เวียงเชียงรุ้ง ณ ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง ที่ว่าการอ าเภอเวียงเชียงรุง้ (ช้ัน ๒) ในวันที ่ ๖  กุมภาพันธ์  

๒๕๖๐   เวลา  ๐๙.๐๐  น. ถึงเวลา   ๑๑.๓๐  น. เมื่อพน้ก าหนดยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคา

โดยเด็ดขาด   

 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้สนอราคาแต่ละ 

รายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๖(๑) ณ วันประกาศสอบราคา  

หรอืไม่  และประกาศรายชื่อผูเ้สนอราคาที่มสีิทธิได้รับคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา  

                      หากปรากฏตอ่คณะกรรมการสอบราคาก่อน  หรอืในขณะที่มกีารเปิดซองใบเสนอราคาว่า   

มีผูเ้สนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖(๒ )และคณะกรรมการฯ 

เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม   คณะกรรมการฯ   จะตัดรายชื่อผูเ้สนอ

ราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเ้สนอราคาที่มสีิทธิได้รับการคัดเลือก และ

เทศบาลต าบลบ้านเหล่าจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดังกล่าวเป็นผูท้ิง้งาน เว้นแตค่ณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย

ได้วา่ผูเ้สนอราคารายนั้น   เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมอืเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของทางราชการ   และมิได้เป็น 

ผูร้ิเริ่มให้มกีารกระท าดังกล่าว 

                      ผูเ้สนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี

ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา  หรอืเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็น

การขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผูว้่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน   นับ

แตว่ันที่ได้รับแจง้จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินจิฉัยอุทธรณ์ของผูว้่าราชการจังหวัด  ให้ถือเป็น

ที่สุด      

            คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มสีิทธิได้รับ

การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการจัดซือ้จัดจา้งขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น อ าเภอ 

เวียงเชียงรุ้ง ณ ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง ที่ว่าการอ าเภอเวียงเชียงรุง้ (ช้ัน ๒) ในวันที่  ๗  กุมภาพันธ์  

๒๕๖๐     ตั้งแต่เวลา    ๑๐.๐๐   น.   เป็นต้นไป   

                      การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้การขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคาเว้น

แตผู่ว้่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และ

ในกรณีที่ผู้วา่ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผูอุ้ทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการ 

เปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชนแ์ก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้วา่ราชการจังหวัดมี

อ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

            ๕.   หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

                          ๕.๑  ในการสอบราคาครั้งนี้เทศบาลต าบลบ้านเหล่าพิจารณาตัดสินด้วยเกณฑ ์  

ราคารวม (รวมภาษีมูลคา่เพิ่มแล้ว)     

/๕.๒ หากผูเ้สนอราคา... 



-๕- 

           

        ๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรอืยื่นซองหลักฐาน 

การเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๓   หรอืยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  ๔   แล้ว 

คณะกรรมการฯ  จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแตเ่ป็นข้อผิดพลาดหรอืผดิหลงเพียง

เล็กน้อย  หรอืผดิแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้   เฉพาะในกรณี 

ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่เทศบาลต าบลบ้านเหล่าเท่านั้น          

                        ๕.๓  เทศบาลต าบลบ้านเหล่าสงวนสิทธิ์ไม่พจิารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มกีาร

ผอ่นผันในกรณี    ดังตอ่ไปนี ้

                             (๑)   ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชผีู้รับเอกสารสอบราคา  หรอืในหลักฐาน 

การรับเอกสาร  สอบราคาของเทศบาลต าบลบ้านเหล่า 

                             (๒)   ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรอืลงลายมอืชื่อผูเ้สนอราคาอย่างหนึ่ง

อย่างใดหรอืทั้งหมดในใบเสนอราคา 

                             (๓)   เสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระ 

ส าคัญ หรอืมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแกผู่เ้สนอราคารายอื่น      

                             (๔)   ราคาที่เสนอมีการ   ขูด   ลบ   เติม   แก้ไข  เปลี่ยนแปลง    โดยผู้เสนอราคามิได้ลง

ลายมอืชื่อพร้อมประทับตรา   ( ถ้ามี )  ก ากับไว ้

                        ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา  หรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

หรอืเทศบาลต าบลบ้านเหล่า  มีสทิธิให้ผูเ้สนอราคาชีแ้จงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ หรอืข้อเท็จจริงอืน่ใด 

ที่เกี่ยวข้องกับผูเ้สนอราคาได้ เทศบาลต าบลบ้านเหล่ามีสทิธิ์ที่จะไม่รับราคา หรอืไม่ท าสัญญาหากหลักฐาน

ดังกล่าว   ไม่มคีวามเหมาะสมหรอืไม่ถูกต้อง   

        ๕.๕   เทศบาลต าบลบ้านเหล่าทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุดหรอืราคาหนึ่งราคาใด 

ที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน  หรอืขนาดหรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรอื

อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พจิารณาจัดจา้งเลยก็ได้สุดแตจ่ะพิจารณา ทั้งนี ้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

เป็นส าคัญ   และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลบ้านเหล่าเป็นเด็ดขาด    ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้อง

ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลต าบลบ้านเหล่า จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคา

เสมือนเป็นผู้ทิง้งานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรอืไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อได้วา่การเสนอราคา 

กระท าไปโดยไม่สุจริต  เชน่  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรอืใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลอื่นมาเสนอ

ราคาแทน   เป็นต้น   

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด    เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้ 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรอื เทศบาลต าบลบ้านเหล่า จะให้ผูเ้สนอราคานัน้ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่

ท าให้เชื่อได้วา่ผูเ้สนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  

เทศบาลต าบลบ้านเหล่า  มีสทิธิที่จะไม่รับราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น   

 

/๕.๖ ในกรณีที่.... 

 



-๖- 

 

       ๕.๖   ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผูเ้สนอราคา 

มีสทิธิได้รับคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ  ๔.๕  เป็นผู้เสนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกันผูเ้สนอ

ราคารายอื่น   ณ   วันประกาศสอบราคา    หรอืเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขัน

ราคาอย่างเป็นธรรม    ตามข้อ  ๑.๖   เทศบาลต าบลบ้านเหล่า มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผูเ้สนอราคาที่มสีิทธิได้ 

รับการคัดเลือกดังกล่าวจากประกาศรายชื่อ   ตามข้อ  ๔.๕   และเทศบาลต าบลบ้านเหล่าจะพิจารณาลงโทษ 

ผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน   

       ในการนี้หากผูว้่าราชการจังหวัดเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการ 

ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผูว้่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา

ดังกล่าว 

           ๖.  การท าสัญญาจ้าง 

                      ผูช้นะการสอบราคา จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ ๑.๓  กับเทศบาล 

ต าบลบ้านเหล่า   ภายใน   ๗   วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงิน

เท่ากับร้อยละ ๕  ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้เทศบาลต าบลบ้านเหล่า   ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้

หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังตอ่ไปนี้ 

                           ๖.๑  เงินสด 

                            ๖.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจา่ยใหแ้ก่เทศบาลต าบลบ้านเหล่า   โดยเป็นเช็คที่ลงวันที่ท าสัญญา

หรอืก่อนหน้านั้นไมเ่กิน  ๓  วันท าการของทางราชการ   

               ๖.๓  หนังสือค้ าประกันของทางธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกัน 

ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 

             ๖.๔  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย     หรอืบริษัท

เงินทุน หรอืบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงนิทุนเพื่อพาณชิย์และประกอบธุรกิจค้ า

ประกันตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย   ซึ่งได้แจง้เวียนให้ส่วนราชการ   หรอืหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่นตา่งๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมใหใ้ช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 

                            ๖.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

    หลักประกันนี้จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน  ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่ผูช้นะการ 

สอบราคา ( ผูร้ับจ้าง ) พ้นจากข้อมูลผูกพันตามสัญญาจา้งแล้ว 

         ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                    เทศบาลต าบลบ้านเหล่า จะจ่ายค่าจ้าง  โดยแบ่งออกเป็น  ๑  งวด  ดังนี้ 

     เทศบาลต าบลบ้านเหล่าจะจ่ายเงินค่าจ้างในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ับจ้าง 

ได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แลว้เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างใหส้ะอาดเรียบร้อย 

         ๘.  อัตราค่าปรับ 

                   ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้งขอ้ ๑๗ จะก าหนดในอัตราร้อยละ  ๐.๒๕  ของค่าจ้างตาม

สัญญาต่อวัน 

 



-๗- 

 

         ๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                ผูช้นะการสอบราคาซึ่งได้ท าขอ้ตกลงเป็นหนังสือ หรอืท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ   

๑.๓ แล้วแต่กรณี   จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น  ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า    -   

เดือน   ๒  ปี   นับถัดจากวันที่เทศบาลต าบลบ้านเหล่าได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจา้งตอ้งรบีจัดการซ่อมแซมแก้ไข

ใช้การได้ดดีังเดิมภายใน   ๑๕   วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

 ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ   

      ๑๐.๑  เงินคา่จา้งส าหรับงานจา้งครัง้นี้  ได้มาจากเงินสะสม  ของเทศบาลต าบลบ้านเหล่า  

 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

              หากในกรณีที่เทศบาลต าบลบ้านเหล่าไม่สามารถท าสัญญาจ้างได้ เนื่องจากเหตุผล 

ข้างตน้แล้วผู้ยื่นซองสอบราคาได้ไม่มสีิทธิ์เรยีกร้อง  หรือฟ้องรอ้งค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิน้   

                 ๑๐.๒  เมื่อเทศบาลต าบลบ้านเหล่า    ได้คัดเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผู้รับจ้างและได้ 

ตกลงจ้างตามการสอบราคาจา้งนี้แล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรอืน าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก

ต่างประเทศ และของนั้นตอ้งน าเข้ามาโดยทางเรอืในเส้นทางที่มเีรือไทยเดินอยู่ และสามารถใหบ้ริการรับขนได้

ตามที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูเ้สนอราคาซึ่งเป็นผูร้ับจา้งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ดังนี้   

     (๑)   แจ้งการสั่งหรอืน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศตอ่ส านักงาน

ขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีภายใน   ๗  วัน   นับถัดจากวันที่ผูร้ับจ้างสั่งหรอืซือ้ของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็น

ของทีรั่ฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือื่นได้ 

     (๒)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ

เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า  ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือ

อื่นที่มิใช่เรือไทย   ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น    หรือ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือื่น                                                                                                                                                                                                                   

         (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑)  หรอื (๒)  ผูร้ับจ้างจะต้องรับผดิชอบตาม

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์   

           ๑๐.๓ ผูเ้สนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลบ้านเหล่าได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรอืขอ้ตกลง 

ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุในข้อ  ๖  เทศบาลต าบลบ้านเหล่า  จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องผู้

ออกหนังสอืค้ าประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา

ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

                          ๑๐.๔  เทศบาลต าบลบ้านเหล่า  สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบ

สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด   (ถ้ามี) 

 

 

/๑๑. การปรับราคา.... 

 



 

-๘- 

 

 ๑๑.  การปรับราคางานก่อสร้าง 

                 การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุใน  ข้อ  ๑.๕  จะน ามาใช้ใน

กรณีที่ค่างานลดลงหรอืเพิ่มขึน้ โดยวิธีการต่อไปนี้ 

  งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

K = ๐.๓๕ + ๐.๑๐It/Io + ๐.๓๕Ct/Co + ๐.๑๐Mt/Mo + ๐.๑๕St/So 

  สูตรการปรับราคา ( สูตรค่า K ) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ใน

สัญญา หรอืภายในระยะเวลาที่ เทศบาลต าบลบ้านเหล่า ได้ขยายออกไป  โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุ

ใน   ข้อ ๑.๕  
 

       ๑๒.  มาตรฐานฝีมือช่าง 

                 เมื่อเทศบาลต าบลบ้านเหล่า  ได้คัดเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผู้รับจ้าง  และได้ตกลง

ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผูเ้สนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว   ผูเ้สนอราคาจะต้อง

มีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ   ปวช.  ปวส.  และปวท.  หรอืเทียบเท่าจากสถาบันจากสถาบันการ 

ศกึษาที่  ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ… ๑๐…ของแต่ละสาขาช่าง  แตจ่ะต้องมีช่าง

จ านวนอย่างนอ้ย   ๑   คน  ในแต่ละสาขาดังตอ่ไปนี้  

              ๑๒.๑  ช่างก่อสร้าง  หรอืช่างโยธา  หรอืช่างส ารวจ  หรอืวิศวกรก่อสร้าง ฯ 

   ๑๒.๒   …………………………………………………………………… 
 

 ๑๓.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผูร้ับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท์ี่กฎหมายและระเบียบ

ได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 

 

 

( นางบุหลัน   ประมูล ) 

หัวหนา้เจา้หน้าที่พัสดุ 

วันที ่  ๒๐   มกราคม   ๒๕๖๐    

 

 

 

 


