
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองรี 
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน  าศาลาเอนกประสงค์พ่อปู่หนองรี ชุมชนพ่อปู่หนองรี  

  โดยวิธีสอบราคา 
……………………………………… 

ด้วยเทศบาลต าบลหนองรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน  า 
ศาลาเอนกประสงค์พ่อปู่หนองรี ชุมชนพ่อปู่หนองรี เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน  า คสล.รูปตัวยูพร้อมฝา
ปิดตะแกรงเหล็ก กว้าง 0.55 เมตร ยาว 49.00 เมตร ลึก 0.20-0.40 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามที่
เทศบาลก าหนด   
  ราคากลาง 156,000.- บาท  (หนึ่งแสนห้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน)   
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี                                                                                                              
  ๑.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  

๒.  ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการหรือของหน่วย 
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั น 
  ๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบลหนองรี ณ 
วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้าง
ครั งนี  
  5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครฐั ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govemment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ 
 

  ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างและ รับฟังค าชี แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่  18 สิงหาคม ๒๕๕8ระหว่าง
เวลา  ๑๐.๐๐  น. ถึง  ๑๑.๐๐  น.  ณ  กองช่าง ส านักงานเทศบาลต าบลหนองรี หากผู้ใดไม่มาฟังค าชี แจงจะถือว่าได้
รับทราบรายละเอียดการก่อสร้างตลอดจนปัญหา  อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อมีปัญหา
อุปสรรคในการท างานจะน ามาเป็นเหตุโต้แย้งให้พ้นความรับผิดชอบไม่ได้ 
 

   ก าหนดยื่นซองสอบราคา   ระหว่างวันที่....4...สิงหาคม ๒๕๕8.....  ถึงวันที่...18..สิงหาคม  ๒๕๕8... 
เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ)  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลหนองรี (กองคลัง)   และในวันที่.19..
สิงหาคม  ๒๕๕8....เวลา 08.3๐- ๑6.๓๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื อจัดจ้าง ระดับอ าเภอ ณ ที่ว่าการอ าเภอบ่อ
พลอย (ชั น 2) 
 

ก าหนดเปิดซองในวันที่ ..20..สิงหาคม  ๒๕๕8........  ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื อจัดจ้าง  
ระดับอ าเภอ ณ ที่ว่าการอ าเภอบ่อพลอย (ชั น 2) เวลา  09.๐๐ น.เป็นต้นไป    

 
 
 

/ผู้สนใจ... 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่   6/๒๕๕8 
การจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน  าศาลาเอนกประสงค์พ่อปู่หนองรี ชุมชนพ่อปู่หนองรี 

 ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองรี 
ลงวันที่......4  สิงหาคม  ๒๕๕8............ 

------------------------- 
เทศบาลต าบลหนองรี  อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี   ซึ่งต่อไปนี เรียกว่า “เทศบาลต าบล 

หนองรี”  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน  าศาลาเอนกประสงค์พ่อปู่หนองรี ชุมชนพ่อ
ปู่หนองรี โดยก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน  า คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก กว้าง 0.55 เมตร ยาว 49.00 เมตร 
ลึก 0.20-0.40 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามท่ีเทศบาลก าหนด 

ราคากลาง 156,000.- บาท  (หนึ่งแสนห้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน)   
โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี   

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง 
๑.๔ แบบหนังสือค  าประกัน 

(๑) หลักประกันสัญญา 
๑.๕ บทนิยาม 

(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๒.๑ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว 
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการ 

หรือ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล
หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ  

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วัน 
ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) 

๒.๔ ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาล 
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั น 
 

/๒.5 บุคคล... 
 
 
 



-๒- 
 
   ๒.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครฐั ซึ่งได้ด าเนินการจดัซื อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govemment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ 

 

๓. หลักฐานการเสนอราคา  
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้ 

นอกซองใบเสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คือ 
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
        (ข) บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
    (๒)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้
เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๓)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา 
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา
ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 

(๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) ส าเนา 
ใบเสร็จรับเงินค่าซื อแบบของงานที่สอบราคาเทศบาลต าบลหนองรี 
    (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั งหมดที่เป็นส าเนาต้องรับรองส าเนาน ามาแสดงเป็นหลักฐานในวัน
ซื อแบบใบเสนอราคาและยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 

๓.๒  สว่นที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  
       (๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีผู้เสนอราคามอบ 

อ านาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ พร้อมทั ง
รับรองส าเนาถูกต้อง 
      (๒) บัญชีรายการก่อสร้าง  (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ   
อุปกรณ์  ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง ๆ  รวมทั งก าไรไว้ด้วย 

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ  
๑.๖ (๒) 

 

 

/๔. การยื่น... 
 

 
-๓- 

 



 ๔.  การยื่นซองสอบราคา 
๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี โดยไม่มี เงื่อนไขใด ๆ 

ทั งสิ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุ
ตรงกันทั งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลง
ลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

    ๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน                       
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และ
หรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั งนี  ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน 

ทั งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคา
รวมทั งสิ นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั งปวงไว้แล้ว 

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   ๔๕  วัน นับแต่วันเปิดซองใบ 
เสนอราคาโดยภายในก าหนดยืนราคา    ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา
มิได้ 
        ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  
ไม่เกิน   6๐ วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 

      ๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด 
ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
เมื่อได้ยื่นซองสอบราคาและเจ้าหน้าที่ได้ลงทะเบียนรับแล้วผู้ย่ืนซองสอบราคาจะถอนซองใบเสนอราคา มิได้ 

                ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง “ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่    6/๒๕๕
8 ” (โครงการ...- ระบุชื่อโครงการ - .........) ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ระหว่างวันที่…4..สิงหาคม  ๒๕๕8.…... 
ถึงวันที่...18..สิงหาคม  ๒๕๕8....  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑6.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ  ส านักงานเทศบาลต าบล
หนองรี (กองคลัง) และในวันที่…19..สิงหาคม  ๒๕๕8…เวลา 08.3๐ - ๑6.๓๐ น. ณ ศูนยร์วมข้อมูลข่าวสารการจัดซื อ
จัดจ้าง ระดับอ าเภอ ณ ที่ว่าการอ าเภอบ่อพลอย (ชั น2) 
  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว  จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย 
ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้
เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่า
การกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ    
ผู้เสนอราคารายนั นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ 
 
 

/เทศบาล... 
 
 
 
 
 

-๔- 
 



เทศบาลต าบลหนองรีจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ งงาน เว้นแต่คณะกรรมการ จะวินิจฉัยว่าผู้เสนอ
ราคารายนั นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท า
ดังกล่าว 
  ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 

 

  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ  คัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื อหรือจัดจ้าง ระดับอ าเภอ ณ ที่ว่าการอ าเภอบ่อพลอย (ชั น2) ในวันที่
...20..สิงหาคม  ๒๕๕8..... ตั งแต่เวลา  09.๐๐ น. เป็นต้นไป  
  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคาเว้นแต่
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  
และในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจ     ยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

  ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา  
        ๕.๑  ในการสอบราคาครั งนี   เทศบาลต าบลหนองรีจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมเป็นส าคัญ 
        ๕.๒   หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานเสนอราคา  ไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว  คณะกรรมการจะไม่รับ            
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย หรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไข 
ของเอกสารสอบราคาในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ  ทั งนี เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ   เทศบาล
ต าบลหนองรีเท่านั น 

    ๕.๓  เทศบาลต าบลหนองรีสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อน 
ผันในกรณีดังต่อไปนี  
          (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของเทศบาล 

        (๒)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง 
อย่างใดหรือทั งหมดในใบเสนอราคา 

        (๓)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ 
หรือมีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น  

        (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 
 
 

/(๕) เสนอราคา 
 
 
 
 
 

-๕- 



 
        (๕) ผู้เสนอราคาใดส าเนาภาพถ่ายใบเสนอราคาที่เทศบาลต าบลหนองรีไม่ใช่เป็นผู้จัดท า

โดยเฉพาะมายื่น 
    ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ 

เทศบาลต าบลหนองรีมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะหรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
ได้   เทศบาลต าบลหนองรีมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

    ๕.๕ เทศบาลต าบลหนองรี ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาท่ี
เสนอทั งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา  ทั งนี   เพื่อประโยชน์ของทาง 
ราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลหนองรีเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่า  เสียหาย 
ใด ๆ  มิได้ รวมทั งเทศบาลต าบลหนองรีจะพิจารณายกเลิกสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือน 
เป็นผู้ทิ งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดย
ไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

   ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลต าบลหนองรี จะให้ผู้เสนอราคานั นชี แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า 
ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์  หากค าชี แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  เทศบาลต าบล
หนองรีมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั น 

   ๕.๖  ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังการเปิดซองใบเสนอราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้ 
รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ 
วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
เทศบาลต าบลหนองรีมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตาม
ข้อ ๔.๕ และเทศบาลต าบลหนองรีจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั นเป็นผู้ทิ งงาน 

ในกรณีนี หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ด าเนินการไป
แล้วนั นจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
  ๖. การท าสัญญาจ้าง 
      ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  ๑.๓  กับเทศบาลต าบลหนอง
รี ภายใน  ๗  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง    และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  ๕  (ห้า)  
ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้เทศบาลหนองรียึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี  

๖.๑  เงินสด 
                      ๖.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “เทศบาลต าบลหนองรี” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา  หรือก่อน
หน้านั นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 

 
 

/๖.๓ หนังสือ... 
 
 
 

-๖- 
 
  

๖.๓  หนังสือค  าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามหนังสือค  าประกันดังระบุใน 



ข้อ๑.๔ (๑)   
๖.๔  หนังสือค  าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค  าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหาร      ราชการส่วนท้องถิ่น
ต่าง ๆ ทราบแล้ว  

 ๖.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
        หลักประกันนี จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา    (ผู้รับ

จ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 

   ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
    เทศบาลจะจ่ายเงินค่าจ้างเพียงงวดเดียว ๑๐๐% (ของราคาค่าก่อสร้าง) ส าหรับผู้รับจ้างที่ได้ 

ด าเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน  าศาลาเอนกประสงค์พ่อปู่หนองรี ชุมชนพ่อปู่หนองรี เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงรางระบายน  า คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก กว้าง 0.55 เมตร ยาว 49.00 เมตร ลึก 0.20-0.40 
เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามท่ีเทศบาลก าหนด ซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานในโครงการที่ได้รับให้เสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั งท าความสะอาดสถานที่และติดตั งป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการตามข้อ ๑๐.๕ ให้
เรียบร้อย 

๘.  อัตราค่าปรับ 
                         ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ  ๐.25 ของคา่จ้างตามสัญญาต่อวัน 

๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
       ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ  ๑.๓  
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า   - เดือน  ๒   ปี  
นับถัดจากวันที่เทศบาลได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี   ดังเดิมภายใน  ๗  วัน  
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

๑๐.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
๑๐.๑  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั งนี  ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8  จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และจ่ายขาดเงินสะสม   
**การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อเทศบาลได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น  

โดยเทศบาลสามารถยกเลิกการจัดหาได้ หากเทศบาลยังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปดังกล่าว และจะไม่มีการท า
สัญญา ซึ่งผู้เสนอราคาจะมาเรียกร้องความเสียหายใด ๆ จากเทศบาลมิได้** 

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั งนี  จ านวน 156,000.- บาท  (หนึ่งแสนห้า 
หม่ืนหกพันบาทถ้วน)  

 
 
 
 

/10.2 เมื่อเทศบาล... 
 
 
 
 
 
 



-๗- 
 

  ๑๐.๒   เมื่อเทศบาลต าบลหนองรี ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ 
ตกลงจ้างตามประกาศสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก 
ต่างประเทศและของนั นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชนาวี ดังนี  

(๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวมาจากต่างประเทศต่อส านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  

  (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุก
สิ่งของนั นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

   (๓) ในกรณีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมพาณิชยนาวี 

     ๑๐.๓  ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลหนองรีได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ  ๖  เทศบาลต าบลหนองรีอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี)  รวมทั ง
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ 

เทศบาลต าบลหนองรีสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบ 
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 
      ๑๐.๕   ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลหนองรีได้คัดเลือกท าสัญญา ต้องท าการติดตั งแผ่นป้าย
โครงการก่อสร้างแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างเมื่องานแล้วเสร็จ (ป้ายถาวร) จ านวน ๑ ป้าย โดยมีรายละเอียด
ดังนี  

๑.  ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ  พร้อมดวงตรา 
๒.  ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง 
๓.  ปริมาณงานก่อสร้าง 
๔.  ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
๕.  ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ นสุดของงานก่อสร้าง 
๖.  วงเงินค่าก่อสร้าง 
๗.  ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน   พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ( ถ้ามี ) 
๘.  ชื่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
ผู้เสนอราคาจะต้องติดตั งป้ายโครงการก่อสร้างแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงาน 

ก่อสร้างก่อนด าเนินงาน  จ านวน ๑ ป้าย เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี  
๑.  ประกาศ “ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ”  
๒.  ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง 
๓.  ปริมาณงานก่อสร้าง 

 
/4. ระยะเวลา... 

 
 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


