
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลหนองหล่ม 

  เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 
     ..........................................................................................................  
 

          ด้วยส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการ  
เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเชื่อมทางหลวง 1251 จุดสิ้นสุดบริเวณสวนสาธารณะดงหอ ผิวจราจร
ขนาดกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 1,335 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,340 
ตารางเมตร หมู่ที่ 8 พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
โดยปรับปรุงจากแบบมาตรฐานงานทาง ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขท่ี ทถ-7-201) ต าบลหนองหล่ม 
อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ราคากลาง 1,490,000 บาท(หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1.   เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว   ซึ่งมีผลงาน  ประเภท 
เดียวกันกับงานที่สอบราคา    ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่มเชื่อถือ 

ในวงเงินไม่น้อยกว่า  745,000  บาท 
2.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว    และมีผลงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่ส านักงานเทศบาลต าบล
หนองหล่มเชื่อถือ 
 3.   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น                                          
 4.   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบล
หนองหล่ม   ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม  ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
 5.  ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การททุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือ
นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 
 6. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
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  8. เป็นผู้มีรายชื่อในบัญชีผู้มาขอซื้อเอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
                  ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  1  มีนาคม 2560  ระหว่างเวลา  09.00-15.00 น.  
 ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม  และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันและเวลาเดียวกัน 
 

                    ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 23  กุมภาพันธ์  2560  ถึงวันที่ 8  มีนาคม  2560 
ณ กองคลัง/งานพัสดุ เทศบาลต าบลหนองหล่ม (ในวันและเวลาราชการ) และในวันที่  9  มีนาคม  2560  
เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างระดับอ าเภอ 
 ก าหนดเปิดซองสอบราคา ณ. ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอดอกค าใต้ อ าเภอดอกค าใต้ 
จังหวัดพะเยา ในวันที่  10  มีนาคม  2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
                    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อซองเอกสารสอบราคาได้  ในราคาชุดละ 1,500  บาท(หนึ่งพันห้าร้อยบาท
ถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ได้ตั้งแตว่ันที่  
23   กุมภาพันธ์  2560 ถึงวันที ่ 8  มีนาคม  2560  เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 0–5489-2255    
 
                         ประกาศ  ณ  วันที่  23  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

  
                     ว่าที่ร้อยโท 

( วันชัย   ถิ่นจันทร์  ) 
      ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหนา้ที่    

                   นายกเทศมนตรีต าบลหนองหล่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

เอกสารสอบราคาจ้างเลขท่ี  2/2560 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 8  
ตามประกาศ เทศบาลต าบลหนองหล่ม  ลงวันที่  23  กุมภาพันธ์  2560 

 
 ด้วยเทศบาลต าบลหนองหล่ม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“เทศบาลต าบลหนองหล่ม” มีความประสงค์จะสอบ 

ราคาจ้าง  โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเชื่อมทางหลวง 1251 จุดสิ้นสุดบริเวณสวน 
สาธารณะดงหอ ผิวจราจรขนาดกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 1,335 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,340 ตารางเมตร หมู่ที่ 8 พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลหนองหล่ม โดยปรับปรุงจากแบบมาตรฐานงานทาง ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-
7-201) ต าบลหนองหล่ม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ราคากลาง 1,490,000 บาท(หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่น
บาทถ้วน) 

โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
  1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
        1.1   แบบรูปรายการละเอียด 
         1.2   แบบใบเสนอราคา  
       1.3   แบบสัญญาจ้าง 

     1.4   สูตรปรับราคา   (ค่า  K) 
         1.5  บทนิยาม 

(1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

                              1.6   แบบบัญชีเอกสาร 
 (1)   บัญชีเอกสารส่วนที่  1 

          (2)   บัญชีเอกสารส่วนที่  2   
   2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา                      
       ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

     2.1   เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว   ซึ่งมีผลงาน  ประเภท 
เดียวกันกับงานที่สอบราคา    ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่มเชื่อถือ 

ในวงเงินไม่น้อยกว่า  745,000   บาท 
 

     2.2   ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วย 
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว    และมีผลงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่ส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองหล่มเชื่อถือ 
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     2.3   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
     2.4   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล
ต าบลหนองหล่ม   ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม  ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
    2.5  ผู้เสนอราคา ต้องไมเป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการททุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่
บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 
   2.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
   2.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
             2.8 เป็นผู้มีรายชื่อในบัญชีผู้มาขอซื้อเอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น  หรือหน่วยงานซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานเอกชนที่ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่มเชื่อถือ    
                            3. หลักฐานการเสนอราคา 
      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบพร้อมกับซองเสนอราคา  โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน  คือ 
      3.1  ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไป 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

     (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                         3.2   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
      3.3  บัญชีเอกสารส่วนที ่1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา ตามแบบในข้อ1.6(1)  
                         3.4    ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
              (1)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                 (2)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                 (3)  บัญชีรายการก่อสร้าง  (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง ๆ ใบเสนอราคาพร้อมทั้ง  รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
                                 (4)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ ใน
ข้อ 1.6(2) 
 
 
                 /-3-4การเสนอ..... 



 
-3- 

 

  4. การเสนอราคา 
      4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวน
เงินที่จะเสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือโดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข  หากมีการขูด ลบ  ตกเติม 
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมทั้งประทับตราไว้ด้วยทุกแห่ง 
     4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา  ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม  และหรือราคาต่อ
หน่วย ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้น  ซึ่งรวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืนและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
  ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   90  วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคา  
โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้      

4.3 ผู้เสนอราคา  จะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จไม่เกิน   
90  วัน   นับถัดจากลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
                       4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด 
ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคา 
   4.5  ผู้เสนอราคา  จะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง  ประธาน
กรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 2/2560”  
โดยยื่นโดยตรงต่อเทศบาลต าบล ในวันที่ 23  กุมภาพันธ์  2560 ถึงวันที่ 8  มีนาคม  2560  ณ กองคลัง  
/งานพัสดุ เทศบาลต าบลหนองหล่ม (ในวันและเวลาราชการ) และในวันที่  9  มีนาคม  2560 เวลา 09.00-
12.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างระดับอ าเภอ 
  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว   จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาวันที่ 10 เดือน มีนาคม  พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. 
เป็นต้นไป  
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย
ว่า  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5(1)  ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่   และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่า  มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5(2) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก  และเทศบาลต าบลหนองหล่ม  จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะ
กรรมการฯ   จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทาง
ราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
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                          ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน  3  วันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็น
ที่สุด 

                         การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคาเว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่าง
ยิ่งและในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการเสนอราคา 
      5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้  ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม  จะพิจารณาตัดสินด้วย
ราคารวมเท่านั้น 
       5.2  หากผู้เสนอราคารายใด  มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2   หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบตามข้อ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4  แล้ว คณะกรรมการจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่ข้อผิดพลาดหรือผิดเพียงเล็กน้อย  หรือที่ผิดแผกไปจากเง่ือนไข
ของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ
ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม  เท่านั้น 
    5.3  ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม  สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาซองผู้เสนอราคา  โดยไม่มี
การผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
  1.  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
                          2.  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือทั้ง 
หมดในใบเสนอราคา 

3. เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคา  ที่เป็น 
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน    
                       5.4  ราคาที่เสนอ  มีการขูด  ลบ  ตกเติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อ  พร้อมประทับตราก ากับไว้  ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการท าสัญญา  เทศบาลต าบลหนอง
หล่มมีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้
เทศบาลต าบลหนองหล่มมีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง 
                      5.5 ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ าสุดหรือราคาหนึ่ง
ราคาใด  หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใดหรืออาจยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาการจัดจ้างเลยก็ได้   ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญและให้ถือว่า  การตัดสินของส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่มเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด  ๆ  มิได้  รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้ง
งานหากมีเหตุที่เชื่อว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  การใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา  เป็นต้น 
                  /-5-ในกรณี..... 
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 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ า  เสนอราคาต่ าสุดจนคาดหมายได้ว่า  ไม่อาจด าเนินการตามสัญญาได้   
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคา
สามารถด าเนินการตามสอบราคาจ้างให้สมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับรองได้ เทศบาลต าบลหนองหล่มมีสิทธิ์
ที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น          

5.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม  ตาม  ข้อ  1.3   เทศบาลต าบลหนองหล่ม  มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ  ตามข้อ  4.5 และเทศบาลต าบลหนองหล่มจะพิจารณาลงโทษผู้
เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
                             ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองสอบราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้ว    จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง     ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้       
 6.การท าสัญญาจ้าง 
    ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาจ้างภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ   5   ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้  
โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
  6.1  เงินสด 

6.2 เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่เทศบาล  โดยเป็นเช็คลงวันที่  ที่ท าสัญญาหรือ    
      ก่อนหน้านั้น   ไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ    
6.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
6.4 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ 

           6.5  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  บริษัทเงินทุน  
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจค้ า
ประกัน   ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการ  หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ  ทราบแล้ว   

          7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
         ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม  จะจ่ายเงินเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  100  
ของค่าจ้าง   เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในก าหนด  รวมทั้งท า
สถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
  8.   อัตราค่าปรับ 
        ค่าปรับตามสัญญาจ้าง  จะก าหนดในอัตราร้อยละ  0.25  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
  9.   การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
       ผู้ชนะการสอบราคา   ซึ่งได้ท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาจ้าง  จะต้องรับประกันความ
ช ารุดบกพร่องของงานที่เกิดขึ้น  ภายในเวลาไม่น้อยกว่า   2  ปี   นับถัดจากวันที่เทศบาลต าบลหนองหล่มได้รับ
มอบงาน   โดยผู้รับจ้างจะต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  30   วัน   นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
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         10.   การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
      การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุไว้ในข้อ 1.4 จะน ามาใช้ในกรณีท่ี
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมขึ้น และสูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้ว
เสร็จตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา  หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลต าบลหนองหล่มได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตร
ของทางราชการที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.5 เท่านั้น     

11.  ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาอ่ืน ๆ 
         เงินค่าจ้างส าหรับงานครั้งนี้ได้มาจาก เงินสะสม   

                  การลงนามก่อหนี้ผูกพันงบประมาณต่อเมื่อเทศบาลต าบลหนองหล่มได้รับอนุมัติเงิน
ประจ างวดดังกล่าวแล้วเท่านั้น 
   ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น 1,490,000 บาท 
(หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)   

        12. มาตรฐานฝีมือช่าง 
      เมื่อเทศบาลต าบลหนองหล่มได้คัดเลือกผู้เสนอราคาใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง

ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฎิบัติงานก่อสร้างดังกล่าวผู้เสนอราคาจะต้องมี
และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม      หรือผู้วุฒิบัตรระดับ   
ปวช.,     ปวส.      และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถานบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตรา
ไม่ต่ ากว่าร้อยละสิบ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 

12.1  ปวช. ช่างก่อสร้าง  ช่างโยธา หรือช่างส ารวจ 
12.2 ………………………… 
12.3  ……………………….. 

 

                         13.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
            ในระหว่างระยะเวลาก่อสร้าง  ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมาย 
และระเบียบที่ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

              
 
 
  ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


