
เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที ่     ๑ /๒๕๕๗ 

สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารพร้อมร้ัวของศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลตําบลกระดังงา  

หมู่ที ่๙ ตําบลกระดังงา อาํเภอบางคนท ีจังหวดัสมุทรสงคราม  

ตามประกาศ เทศบาลตําบลกระดังงา 

ลงวนัที ่    ๓  ตุลาคม ๒๕๕๖ 

**************************** 

                           เทศบาลตาํบลกระดงังา ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ "เทศบาลตาํบลกระดงังา" มีความประสงคจ์ะ สอบราคา

จา้งก่อสร้างโรงอาหารพร้อมร้ัวของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลตาํบลกระดงังา   หมู่ท่ี  ๙   ตาํบลกระดงังา   อาํเภอ

บางคนที  จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยดาํเนินการก่อสร้างโรงอาหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลตาํบลกระดงังา ขนาด

กวา้ง ๖.๐๐ เมตร ขนาดยาว ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมร้ัวรอบ ขนาดยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ความสูง ๑.๗๐ เมตร          (ตาม

แบบแปลนเทศบาลตาํบลกระดงังา เลขท่ี ๐๗/๒๕๕๖)   พร้อมป้ายโครงการ   (รายละเอียดคุณลกัษณะของครุภณัฑ์

ตามท่ีเทศบาลตาํบลกระดงังากาํหนดแนบทา้ยเอกสารสอบราคาจา้ง เลขท่ี    ๑/๒๕๕๗   ลงวนัท่ี ๓ ตุลาคม 

๒๕๕๖)      เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานราชการของเทศบาลตาํบลกระดงังา ซ่ึงจะตอ้งเป็นครุภณัฑท่ี์เป็นของแท ้  

ของใหม่   ไม่เคยใชง้านมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพท่ีจะใชง้านไดท้นัที     และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรง

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาฉบบัน้ี   โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนด ดงัต่อไปน้ี 
 

                           ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 

                              ๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด/รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 

                              ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 

                              ๑.๓ แบบสัญญาจา้ง 

                              ๑.๔ แบบป้ายโครงการ 

                              ๑.๕ แบบหนงัสือคํ้าประกนั 

                                     (๑) หลกัประกนัสัญญา 

                              ๑.๖ บทนิยาม 

                                     (๑) ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 

                                    (๒) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

                             ๑.๗ แบบบญัชีเอกสาร 

                                    (๑) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 

                                   (๒) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 

                             ๑.๘ แบบช้ีแจงเหตุผลในการเสนอราคาตํ่าหรือสูงกวา่ราคากลางเกินกวา่อตัราร้อยละ ๑๕  
 

 

 

 

                           ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

                                ๒.๑ ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็น "นิติบุคคล" บริษทั หรือหา้งหุน้ส่วนหรือบุคคลธรรมดาท่ีมีอาชีพ



รับจา้งงานท่ีสอบราคาจา้งดงักล่าว และตอ้งไม่เป็นผูถู้กแจง้เวยีนช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการ

บริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือรัฐวสิาหกิจ 

-๒- 

 

                               ๒.๒ ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการ หรือของ

หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินและไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งใหนิ้ติบุคคลหรือ

บุคคลอ่ืนเป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

                                ๒.๓ ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ท่ีเขา้เสนอราคา

ใหแ้ก่เทศบาลตาํบลกระดงังา ณ วนัประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา

อยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๖ (๒)  

                                ๒.๔ ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 

เวน้แต่รัฐบาล ของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น  

                                ๒.๕ มีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกนักบังานท่ี สอบราคาจา้ง ในวงเงินไม่นอ้ยกวา่ 

๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ

บริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัใหมี้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 

รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีเทศบาลตาํบลกระดงังาเช่ือถือ 

                                ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคล (ผูเ้สนอราคา) ท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัเทศบาลตาํบลกระดงังา ตอ้งปฏิ  

                                       (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญา ตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับ

รายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั 

                                      (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้าํเนินการจดัซ้ือจดั

จา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govenment Procurement: e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

กรมบญัชีกลางท่ีเวป็ไซดศ์ูนยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 

                                      (๓) คู่สัญญาตอ้งรับจ่ายเงินผา่นบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ัง

ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้ 

 

                           ๓. หลกัฐานการเสนอราคา 

                               ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา โดยแยกไวน้อกซอง

ใบเสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คือ  

                              ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 

                                     (๑) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ใหย้ืน่สาํเนาหนงัสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุมพร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง สาํเนาบตัร

ประจาํตวัประชาชน สาํเนาทะเบียนบา้น พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

                                           (ข) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั ใหย้ืน่สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ



บุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุมและบญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่ พร้อม  

รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 

 

 

-๓- 

 

                                     (๒) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ใหย้ืน่สาํเนาบตัร

ประจาํตวัประชาชนของผูน้ั้น สาํเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน

ของผูเ้ป็นหุน้ส่วน พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

                                     (๓) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ใหย้ืน่สาํเนาสัญญา

ของการเขา้ร่วมคา้ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา

ท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ใหย้ืน่สาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลใหย้ืน่เอกสารตามท่ีระบุไวใ้น (๑) 

                                     (๔) สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

                                     (๕) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๑  

                             ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 

                                     (๑) หนงัสือมอบอาํนาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอาํนาจ

ใหบุ้คคลอ่ืน ลงนามในใบเสนอราคาแทน 

                                     (๒) สาํเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง (ใหใ้ชใ้นกรณีท่ีมี

การกาํหนด ผลงานตามขอ้ ๒.๕ เท่านั้น) 

                                     (๓) บญัชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจง้ปริมาณงาน) ซ่ึงจะตอ้งแสดงรายการวสัดุ อุปกรณ์

ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกาํไรไวด้ว้ย 

                                    (๔) หนงัสือแจง้เหตุผลการเสนอราคาท่ีสูงหรือตํ่ากวา่ ๑๕ % จากราคากลาง (ถา้มี) 

                                    (๕) สาํเนาใบเสร็จรับเงินค่าซ้ือเอกสารสอบราคา  

                                    (๖) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะตามขอ้ ๔.๕ 

                                    (๗) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒  
 

                          ๔. การเสนอราคา 

                                ๔.๑ ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่เสนอราคาตามแบบท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสาร สอบราคา น้ี (ฉบบัท่ี

เทศบาลตาํบลกระดงังา ใหไ้วเ้ท่านั้น) โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น 

ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน จาํนวนเงินท่ีเสนอจะตอ้งระบุตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัอกัษร โดยไม่มีการ

ขดูลบหรือแกไ้ข หากมีการขดูลบ ตก เติม แกไ้ข เปล่ียนแปลงจะตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคา พร้อมประทบัตรา 

(ถา้มี) กาํกบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 

                             ๔.๒ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุและราคาในบญัชีรายการก่อสร้างใหค้รบถว้น 

ในการเสนอราคา ใหเ้สนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย 



และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาใหถู้กตอ้ง ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลข

และตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัใหถื้อตวัหนงัสือเป็นสาํคญั โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวแ้ลว้ 

 

 

 

 

 

-๔- 

 

                           ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่ ๙๐วนั นบัแต่วนัเปิดซองใบเสนอราคา และ

ซองเสนอราคาท่ียืน่ต่อทางราชการและลงทะเบียนรับซองแลว้จะถอนคืนมิได ้โดยภายในกาํหนดยนืราคาผูเ้สนอ

ราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได ้

                              ๔.๓ ผูเ้สนอราคาท่ีสูงหรือตํ่ากวา่ราคากลางเกินกวา่อตัราร้อยละ ๑๕ ใหท้่านช้ีแจงเหตุผลท่ีเสนอ

ราคาดงักล่าว ใหช้ดัเจนต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตามแบบท่ีกาํหนดไว ้พร้อมลงลายมือช่ือและ

ประทบัตรา (ถา้มี) และรับรองความถูกตอ้งใหเ้รียบร้อยโดยใหแ้นบมาพร้อมในซองใบเสนอราคาในวนัยืน่ซอง 

                            ๔.๔ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาดาํเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จไม่เกิน ๙๐ วนั นบัถดัจาก

วนัลงนามในสัญญาจา้ง หรือวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จากเทศบาลตาํบลกระดงังาใหเ้ร่ิมทาํงาน  

                              ๔.๕  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแคตตาล็อค และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของ

ครุภณัฑ ์ไปพร้อมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หลกัฐานดงักล่าวน้ีเทศบาลตาํบลกระดงังาจะยดึไวเ้ป็น

หลกัฐานของทางราชการ 

                                      สาํหรับแคตตาล็อคท่ีแนบมาใหพ้ิจารณา หากเป็นสาํเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

โดยผูมี้อาํนาจทาํนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงคจ์ะขอดูตน้ฉบบั   

แคตตาล็อก ผูเ้สนอราคาจะตอ้งนาํตน้ฉบบัมาใหค้ณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบ ภายใน ๓ วนั  

                           ๔.๖ ก่อนยืน่ซอง สอบราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูแบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ี้ถว้นและ

เขา้ใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ซอง สอบราคา ตามเง่ือนไขในเอกสาร สอบราคา 

                          ๔.๗ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยืน่ซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหนา้ซองถึง ประธาน

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจา้งก่อสร้างโรงอาหารพร้อมร้ัวของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลตาํบลกระดงังา      

หมู่ท่ี ๙ ตาํบลกระดงังา อาํเภอบางคนที จงัหวดัสมุทรสงคราม  โดยระบุไวท่ี้หนา้ซองวา่ "ใบเสนอราคาตามเอกสาร 

สอบราคา    เลขท่ี    ๑/๒๕๕๗  " ยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ีรับซองสอบราคา ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป จนถึงวนัท่ี    ๒๑  ตุลาคม   

๒๕๕๖  ในวนัและเวลาราชการ ณ กองคลงั - งานพสัดุ สาํนกังานเทศบาลตาํบลกระดงังา ยกเวน้ในวนัท่ี  ๙  ตุลาคม   

๒๕๕๖ ใหย้ืน่ซองสอบราคาต่อเจา้หนา้ท่ีรับซองสอบราคา ณ หอ้งประกวดราคา/สอบราคาศาลากลางจงัหวดั

สมุทรสงคราม สาํหรับการยืน่ซองทางไปรษณีย ์จะถือเอาวนัและเวลาท่ีลงรับซองจากไปรษณียก์าํหนดเป็นเกณฑ ์

เม่ือพน้กาํหนดเวลายืน่ซอง สอบราคา แลว้จะไม่รับซอง สอบราคา โดยเด็ดขาด 

                          คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาแต่ละรายวา่



เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ตามขอ้ ๑.๖ (๑) ณ วนัประกาศ สอบราคา หรือไม่ 

และประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๕- 

 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา ก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอราคาวา่ 

มีผูเ้สนอราคากระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ 

เช่ือวา่มีการกระทาํอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคาราย

นั้นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา และจะประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือก และเทศบาลตาํบล

กระดงังาจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้้งงาน เวน้แต่คณะกรรมการฯ จะวนิิจฉยัไดว้า่ผูเ้สนอราคา

รายนั้นเป็นผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิไดเ้ป็นผูริ้เร่ิมใหมี้การกระทาํ

ดงักล่าว 

                         ผูเ้สนอราคาท่ีถูกตดัรายช่ือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาเพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์

ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศ สอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการ

แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาํสั่งดงักล่าวต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัภายใน ๓ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จาก

คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวนิิจฉยัอุทธรณ์ของผูว้า่ราชการจงัหวดัใหถื้อเป็นท่ีสุด 

                           คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการ

คดัเลือก ดงักล่าวขา้งตน้ ณ หอ้งประกวดราคา/สอบราคา ศาลากลางจงัหวดัสมุทรสงคราม ในวนัท่ี    ๒๒   ตุลาคม    

๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นตน้ไป  

                           การยืน่อุทธรณ์ตามวรรคหา้ ยอ่มไม่เป็นเหตุใหมี้การขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เวน้

แต่ ผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณาเห็นวา่ การขยายระยะเวลาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่ และใน

กรณีท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณาเห็นดว้ยกบัคาํคดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์ และเห็นวา่การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ

ราคาท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่ ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัมีอาํนาจยกเลิกการเปิด

ซองใบเสนอราคาดงักล่าวได ้

                           ๔.๗ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งไปดูสถานท่ีก่อสร้าง ในวนัท่ี     ๗  ตุลาคม    ๒๕๕๖  ระหวา่งเวลา 

๑๓.๓๐ น. ถึง ๑๔.๓๐ น. พร้อมกนั ณ กองช่าง เทศบาลตาํบลกระดงังา โดยมีเจา้หนา้ท่ีนาํพาไปดูสถานท่ีและ

กาํหนดรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมในวนัเดียวกนัเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สถานท่ีดาํเนินการ และหากผูไ้ม่ไปดูสถานท่ี

ดาํเนินการตามกาํหนดเวลาดงักล่าว เทศบาลตาํบลกระดงังา จะถือวา่ไดท้ราบสถานท่ีและรายการละเอียดต่างๆ แลว้



จะโตแ้ยง้ภายหลงัมิได ้หรือเรียกร้องสิทธิอ่ืนใดอีกมิได ้และในการดูสถานท่ีหากมอบอาํนาจใหผู้ม้าดูสถานท่ีแทน

จะตอ้งมีหนงัสือมอบอาํนาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ถูกตอ้งตามกฏหมายมาใหเ้จา้หนา้ท่ีในวนัดูสถานท่ีดว้ย 

 

                          ๕. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 

                              ๕.๑ ในการ สอบราคา คร้ังน้ี เทศบาลตาํบลกระดงังาจะพิจารณาตดัสินดว้ยราคารวม ของค่างาน

ทั้งหมดท่ีเสนอมา โดยจะถือราคาตํ่าสุดเป็นเกณฑต์ดัสิน อน่ึง การสอบราคาจา้งคร้ังน้ี ถา้ผูเ้สนอราคาเป็นบุคคล

ธรรมดาท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นผูช้นะการสอบราคาจา้ง "เทศบาลตาํบลกระดงังา" จะพิจารณาทาํ

สัญญาในวงเงินท่ีหกัภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ออก และเป็นราคาท่ีไม่สูงกวา่ราคากลางท่ีไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%  

 

 

 

 

 

 

-๖- 

 

                            ๕.๒ หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๒ หรือยืน่หลกัฐานการเสนอราคาไม่

ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓   หรือยืน่ซอง สอบราคา  ไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๔ แลว้   คณะกรรมการฯ  จะไม่รับ

พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น   เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดหรือผดิหลงเพียงเล็กนอ้ย   หรือท่ีผดิแผกไปจาก

เง่ือนไขของเอกสาร สอบราคา ในส่วนท่ีมิใช่สาระสาํคญั ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อ

เทศบาลตาํบลกระดงังาเท่านั้น  

                           ๕.๓ เทศบาลตาํบลกระดงังา ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผนั

ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

                                  (๑) ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้น ในบญัชีผูรั้บเอกสาร สอบราคา หรือในหลกัฐานการรับ

เอกสาร สอบราคา ของเทศบาลตาํบลกระดงังา 

                                 (๒) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือไม่ลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคา หรือไม่

ประทบัตราช่ือ (ถา้มี) หรืออยา่งหน่ึงอยา่งใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

                                 (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกาํหนดในเอกสาร สอบราคา ท่ีเป็นสาระสาํคญั 

หรือมีผลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 

                                 (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขดูลบ ตก เติม แกไ้ขเปล่ียนแปลง โดยผูเ้สนอราคามิไดล้งลายมือช่ือ

พร้อมประทบัตรา (ถา้มี) กาํกบัไว ้

                          ๕.๔ ในการตดัสินการ สอบราคา หรือในการทาํสัญญา คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา หรือ

เทศบาลตาํบลกระดงังามีสิทธิใหผู้เ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เทจ็จริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผู ้

เสนอราคาได ้เทศบาลตาํบลกระดงังามีสิทธิท่ีจะไม่รับราคา หรือไม่ทาํสัญญาหากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความ



เหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 

                        ๕.๕ เทศบาลตาํบลกระดงังาทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาท่ี

เสนอทั้งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ

ยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ไดสุ้ดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาํคญั 

และใหถื้อวา่การตดัสินของเทศบาลตาํบลกระดงังาเป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั้ง

เทศบาลตาํบลกระดงังาจะพิจารณายกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูทิ้้งงาน ไม่วา่จะเป็นผูเ้สนอ

ราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ

เอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นตน้  

                                  ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดว้า่ไม่อาจดาํเนินงานตามสัญญาได ้

คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา หรือเทศบาลตาํบลกระดงังาจะใหผู้เ้สนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลกัฐานท่ีทาํ

ใหเ้ช่ือไดว้า่ผูเ้สนอราคาสามารถดาํเนินงานตาม สอบราคาจา้ง ใหเ้สร็จสมบูรณ์ หากคาํช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได ้

เทศบาลตาํบลกระดงังามีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

-๗- 

 

                          ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการเปิดซอง สอบราคา วา่ ผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บ

การคดัเลือกตามท่ีไดป้ระกาศรายช่ือไว ้ตามขอ้ ๔.๗ เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน 

ณ วนัประกาศ สอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตาม

ขอ้ ๑.๖ (๒) เทศบาลตาํบลกระดงังามีอาํนาจท่ีจะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าวออกจาก

ประกาศรายช่ือตามขอ้ ๔.๗ และเทศบาลตาํบลกระดงังาจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผูทิ้้งงาน 

ในกรณีน้ีหากผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณาเห็นวา่ การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้จะเป็น

ประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่ ผูว้า่ราชการจงัหวดัมีอาํนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดงักล่าวได ้

 

                           ๖. การทาํสัญญาจ้าง 

                                ผูช้นะการ สอบราคา จะตอ้งทาํสัญญาจา้งตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ ๑.๓ กบัเทศบาลตาํบล

กระดงังาภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ใหไ้ปทาํสัญญาจา้ง หากพน้กาํหนดแลว้ไม่ไปทาํสัญญาจา้งโดยไม่

แจง้เหตุผลใหท้ราบ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิในการเสนอราคาคร้ังน้ี พร้อมพิจารณาลงโทษท่านใหเ้ป็นผูทิ้้งงาน และ



จะตอ้งวางหลกัประกนัเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ ๕ ของราคาค่าจา้งท่ี สอบราคา ได ้ใหเ้ทศบาลตาํบลกระดงังา

ยดึถือไวใ้นขณะทาํสัญญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

                               ๖.๑ เงินสด 

                               ๖.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายใหแ้ก่เทศบาลตาํบลกระดงังา โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีทาํสัญญาหรือก่อน

หนา้นั้นไม่เกิน ๓ วนั ทาํการของทางราชการ 

                               ๖.๓ หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือคํ้าประกนัของทางราชการ

ดงัระบุในขอ้ ๑.๕ (๑) 

                               ๖.๔ หนงัสือคํ้าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทัเงินทุน 

หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ้า

ประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้ช่ือเวยีนใหส่้วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนทอ้งถ่ินต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ้าประกนัของทางราชการ  

                              ๖.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                             หลกัประกนัน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการ สอบราคา 

(ผูรั้บจา้ง) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาจา้งแลว้ 

 

                          ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                               เทศบาลตาํบลกระดงังาจะจ่ายเงินค่าจา้ง เป็นงวดเดียว เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๐๐ ของ

ค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานทั้งหมดใหแ้ลว้เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาํสถานท่ีก่อสร้างและสถานท่ีอ่ืน

ซ่ึงต่อเน่ืองจากการทาํงานใหส้ะอาดเรียบร้อย ภายในระยะเวลาดาํเนินการ ๙๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาจา้ง 

 

 

 

-๘- 
 

                          ๘. อตัราค่าปรับ 

                              ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้งขอ้ ๑๕ จะกาํหนดในอตัราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจา้งตามสัญญาต่อวนั 
 

                           ๙. การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 

                               ผูช้นะการ สอบราคา ซ่ึงไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือทาํสัญญาจา้งแลว้แต่กรณี จะตอ้ง

รับประกนัความชาํรุดบกพร่องของงานจา้งท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๒ ปี นบัถดัจากวนัท่ีเทศบาลตาํบล

กระดงังาไดรั้บมอบงาน โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจาก

วนัท่ีไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 

 

                          ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 

                                 ๑๐.๑ เงินค่าจา้งสาํหรับงาน จา้ง คร้ังน้ี ไดม้าจากจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล ประจาํปี



งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  

                                           หากเทศบาลตาํบลกระดงังา มิไดรั้บอนุมติัเงินค่าดาํเนินการจากนายกเทศมนตรีตาํบล

กระดงังา   เทศบาลตาํบลกระดงังา  สามารถยกเลิกการจดัจา้งไดเ้น่ืองจากไม่ไดรั้บเงินสะสม ซ่ึงผูท่ี้เสนอราคาไดจ้ะ

นาํเหตุดงักล่าวไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหรือค่าป่วยการต่างๆ จากเทศบาลตาํบลกระดงังามิได้ 

                                 ราคากลางของงานก่อสร้างในการ สอบราคา   คร้ังน้ีเป็นเงินทั้งส้ิน  ๘๐๐,๐๐๐.-บาท               

(-แปดแสนบาทถว้น-)   ราคาน้ีไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ่มไวด้ว้ยแลว้จาํนวน ๗%   

                                 ๑๐.๒ เม่ือเทศบาลตาํบลกระดงังาไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้ง และไดต้กลง

จา้งตาม สอบราคาจา้ง แลว้ ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสั่งหรือนาํส่ิงของมาเพื่องานจา้งดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศและ

ของนั้นตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการ

พาณิชยนาว ีดงัน้ี  

                                          (๑) แจง้การสั่งหรือนาํส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อสาํนกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาวภีายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีผูรั้บจา้งสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของท่ี

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้

                                        (๒) จดัการใหส่ิ้งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจาก

ต่างประเทศ มายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีให้

บรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของ

ท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๙- 

 

                                       (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาว ี

                               ๑๐.๓ ผูเ้สนอราคาซ่ึงเทศบาลตาํบลกระดงังาไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปทาํสัญญาหรือขอ้ตกลงภายใน

เวลาของทางราชการกาํหนดดงัระบุไว ้ในขอ้ ๖ เทศบาลตาํบลกระดงังา จะพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหาย

อ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทางราชการ 



                               ๑๐.๔ เทศบาลตาํบลกระดงังาสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมเง่ือนไขหรือขอ้กาํหนดในแบบ

สัญญาใหเ้ป็นไปตามความเห็นของสาํนกังาน อยัการสูงสุด (ถา้มี) 

 

                          ๑๑. มาตรฐานฝีมือช่าง 

                                 เม่ือเทศบาลตาํบลกระดงังาไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลงจา้ง

ก่อสร้างตามประกาศน้ีแลว้ผูเ้สนอราคา จะตอ้งตกลงวา่ในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าว ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีและ

ใชผู้ผ้า่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน หรือผูมี้วฒิุบตัรระดบั ปวช. ปวส. และ ปวท. 

หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเ้ขา้รับราชการได ้ในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขา

ช่าง แต่จะตอ้งมีช่างจาํนวนอยา่งนอ้ย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดงัต่อไปน้ี 

                                 - สาขาช่างโยธา,สาขาช่างก่อสร้าง,โยธาหรือสาํรวจ (อยา่งใดอยา่งหน่ึง) 
 

                          ๑๒. ป้ายโครงการ 

                                 ผูช้นะการสอบราคา เม่ือไดรั้บแจง้การอนุมติัใหเ้ป็นผูรั้บจา้งแลว้จะตอ้งจดัทาํป้ายโครงการ

ชัว่คราว และป้ายโครงการถาวร ตามจาํนวนท่ีกาํหนดไวใ้นรายการละเอียด ตามแบบป้ายโครงการทา้ยเอกสารติดตั้ง 

ณ สถานท่ีดาํเนินการพร้อมทั้งถ่ายรูปขนาดโปสการ์ด มอบใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของผูว้า่จา้งในวนัส่งมอบงานงวดนั้นๆ  
 

                          ๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                                  ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้างผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและระเบียบ

กาํหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 
 เทศบาลตาํบลกระดงังา 

 
 
 

(นายสมภพ  รัตนไพบูลย)์ 

นายกเทศมนตรีตาํบลกระดงังา 
 


