
     
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ 
เรื่อง  สอบราคางานโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายเลยีบคลองดี ๑๔    

หมู ๗  ตําบลหาดเจาสําราญ 
-------------------------------------------   

 

  ดวยเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จะดําเนินการสอบราคางานโครงการ
ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายเลียบคลองดี ๑๔  (จากสะพานดอนนาลุม-ประตูระบายนํ้า)  หมูที่  ๗ 

- ขนาดผิวจราจรกวาง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๑,๑๑๕  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๕,๕๗๕.๐๐  
ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ    
   

  ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งน้ีเปนเงิน   ๗๘๒,๕๐๐  บาท  (เจ็ดแสน-    
แปดหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) 
 

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปน้ี   
๑.  เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงิน       

ไมนอยกวา  ๓๙๑,๒๕๐  บาท      
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 
๓.  ไมเปนผูไดรบัเอกสทิธ์ิ หรือความคุมกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ 

ผูเสนอราคาไดมีคําสัง่ใหสงวนสิทธ์ิความคุมกนั เชนวาน้ัน 
๔.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกเทศบาลตําบล 

หาดเจาสําราญ ณ วันประกาศสอบราคาหรือไมเห็นผูกระทําการอันเปนขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
ในการประกาศสอบราคาจางครั้งน้ี 

๕   บุคคลหรอืนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรบัรายจาย  
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government  Procurement :  e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

๗.  คูสัญญาตองจายเงินผานบัญชีฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย  เวนแตการรับ
จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 

 

 กําหนดดูสถานท่ีกอสราง  ใหผูรับเอกสารสอบราคาไปดูสถานที่กอสรางดวยตนเอง โดยถือวาได
ทราบสถานที่กอสรางตลอดจนอปุสรรคและปญหาตาง ๆ ดีแลว เมื่อมีอปุสรรคและปญหาในเวลาทาํงานจะนํามา
อางใหพนความรบัผดิชอบตอเทศบาลตําบลหาดเจาสาํราญมไิด 

 
 
 
 

 / กําหนดยื่นซองสอบราคา.... 
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- ๒ -  
 

 
 

กําหนดยื่นซองสอบราคา   มีรายละเอียดดังน้ี 
๑. ในวันที่   ๑  -  ๑๔   กันยายน  ๒๕๕๘  (ยกเวนวันหยุดราชการและวันหยุด 

นักขัตฤกษ)  ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐ น.   ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ณ  งานพัสดุ กองคลงัเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ   
๒. ในวันที่   ๑๕    กันยายน   ๒๕๕๘    ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.            

ณ. หอประชุมธนสิทธ์ิ   สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองเพชรบรุี  
และกําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่  ๑๖    กันยายน   ๒๕๕๘  ต้ังแตเวลา ๑๐.๐๐  น.         

เปนตนไป ณ  หอประชุมธนสิทธ์ิ   สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองเพชรบรุ ี
 

  ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๕๐๐  บาท (หารอยบาทถวน)  ไดที่งานพัสดุ
กองคลัง เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ระหวางวันที่  ๑  -  ๑๔    กันยายน  ๒๕๕๘ 
(ยกเวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ) ดูรายละเอียดไดที่ เว็บไซต    ดูรายละเอียดได ท่ีเว็บไซต 
http://www.gprocurement.go.th , http://www.Hadchaosamran.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  
๐ – ๓๒๔๔ - ๑๔๒๓  ในวันและเวลาราชการ 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑  เดือน   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 

(นายบุญยอด    มาคลาย) 
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ 
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เอกสารสอบราคาจางเลขที ่    ๗ /๒๕๕๘ 
โครงการปรบัปรงุถนนลงหินคลกุสายเลยีบคลองดี ๑๔   
(จากสะพานดอนนาลุม - ประตูระบายนํ้า)  หมูท่ี  ๗    

ลงวันที ่  ๑    เดอืน  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๕๘      
............................................ 

 
 

เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ” มีความ
ประสงค จะดําเนินการสอบราคางานโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายเลียบคลองดี ๑๔  (จากสะพานดอนนาลุม-
ประตูระบายนํ้า)  หมูที่  ๗   ขนาดผิวจราจรกวาง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๑,๑๑๕  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
๕,๕๗๕.๐๐  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ    

 

  ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งน้ีเปนเงิน  ๗๘๒,๕๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่น-
แปดพันเการอยบาทถวน) 
 

  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปน้ี 
   ๑.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

๑.๑  แบบรูปรายละเอียด 
๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
๑.๓  แบบสัญญาจาง 
๑.๔  แบบหนังสือคํ้าประกัน 
      (๑)  หลักประกันสัญญา 

 (๒)  หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา 
 (๓)  หลักประกัน 

๑.๕  บทนิยาม 
 (๑)  ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
 (๒)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

๑.๖  แบบบัญชีเอกสาร 
 (๑)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
 (๒)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

                    ๒.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
๒.๑   ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง  
๒.๒   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและ 

ไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
๒.๓   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศ

สอบราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ ๑.๕ 
 
 
 

     / ๒.๔   ผูแสนอราคา....... 
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-๒- 
 
 

๒.๔   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิและความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึน   
ศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

 ๒.๕   มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกับงานท่ีสอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา  ๓๙๑,๒๕๐  บาท 
(สามแสนเกาหมื่นหน่ึงพันสองรอยหาสิบบาทถวน)  และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ  
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ินหรือหนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะ
เปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนที่เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญเช่ือถือ   

๒.๖   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

๒.๗  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ   
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government  Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

๒.๘.  คูสัญญาตองจายเงินผานบัญชีฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย  เวนแต
การรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 

 

   ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
      ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลกัฐานย่ืนมาพรอมกบัซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคาเปน ๒ สวน คือ 
      ๓.๑  สวนที ่๑  อยางนอยตองมเีอกสารดังตอไปน้ี 
   (๑)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
         (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ    
จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี)  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
         (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริ ษัทมหาชนจํากัด  ให ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ         
จดทะเบียนนิติบุคคล  หรือหนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) และ
บัญชี  ผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   (๒)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืนสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   (๓)  ในกรณีที่ผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา  ใหย่ืนสาํเนา 
สัญญาของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูรวมคาและในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาทีม่ิใชสัญชาติไทย  ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหย่ืนเอกสารตามที่ระบุ
ไวใน(๑) 
 
 
 

/(๔)  สําเนาใบทะเบียน… 
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-๓- 
 
 
   (๔)  สําเนาใบทะเบยีนพาณิชย  สําเนาใบทะเบยีนภาษีมลูคาเพิ่ม 
   (๕)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๑  ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในขอ 
๑.๖ (๑)    

 ๓.๒  สวนที ่๒  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
            (๑)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู เสนอราคา      
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

 (๒)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  (ในกรณีที่มีการ
กําหนดผลงานตามขอ  ๒.๓  

     (๓)  บัญชีรายการกอสราง  หรือใบแจงปริมาณงาน  ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ 
อุปกรณ คาแรงงาน  ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย             

(๔)  บัญชีเอกสารสวนที่  ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน    
ขอ ๑.๖ (๒) 
  เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญขอสงวนสิทธิไมเปดซองสอบราคา  หากผูเสนอราคาไดยื่น
เอกสารตามขอ ๓.๒  ไมถูกตองครบถวน 
 

๔. การยื่นซองเสนอราคา 
   ๔.๑   ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาน้ี โดยไมมี

เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงิน
ที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูด ลบ หรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข 
เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 

   ๔.๒  ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน  
          ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ

ราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคา  ใหถูกตอง ทั้งน้ี
ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน   ใหถือตัวหนังสือ    
เปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่นและคาใชจายทั้งปวงไวแลว 

ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๔๐ วัน นับแตวันเปดซอง      
สอบราคา โดยภายในกําหนดย่ืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอ ราคามิได 

  ๔.๓  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน  ๔๐ วัน นับถัด
จากวันลงนามในสญัญาจาง  หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญใหเริ่มทํางาน 

  ๔.๔  กอนย่ืนซองสอบราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ 
ใหถ่ีถวน และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

 

 
 
 
 
 

/๔.๕  ผูเสนอราคา… 
 
 

 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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    ๔.๕  ผูเสนอราคาจะตองย่ืนซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง“ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา”  โดยระบุไวที่หนาซองวา  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขท่ี       
๗/๒๕๕๘ ”   ย่ืนตอเจาหนาที่รับซองสอบราคา รายละเอียดดังน้ี 

๑. ในวันที่    ๑  -  ๑๔    กันยายน   ๒๕๕๘ (ยกเวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัต
ฤกษ) ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกองคลังเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ   

๒.  ในวันที่   ๑๕    กันยายน   ๒๕๕๘  ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.     
ณ  หอประชุมธนสทิธ์ิ    สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองเพชรบุรี  
 

  เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  
  คณะกรรมการเปดซอง  สอบราคาจะดําเนินตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละราย      
วาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตาม ขอ ๑.๕(๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม  
และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวา
มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ 
เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูเสนอราคา
รายน้ันออกจากการเปนผูเสนอราคา  และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และเทศบาล
ตําบลหาดเจาสําราญจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  เวนแตคณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยไดวา
ผูเสนอราคารายน้ันเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่ม      
ใหมีการกระทําดังกลาว 
 

  ผูเสนอราคาที่ ถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผู เสนอราคาเพราะเหตุเปนผู เสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันที่
ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด 
  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวขางตน   ณ  หอประชุมธนสิทธ์ิ  สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองเพชรบุรี ในวันท่ี ...๑๖.....กันยายน   
๒๕๕๘   ต้ังแตเวลา ๑๐.๐๐ น.  เปนตนไป  
 

  การย่ืนอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา  
เวนแต ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา  การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิง  และ
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิง  ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซอง
ใบเสนอราคาดังกลาวได 
  
 
 
 

/๕. หลักเกณฑและสิทธ…ิ 
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-๕- 
 
 

๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
๕.๑  ในการสอบราคาครั้งน้ี เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
๕.๒  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  ๒  หรือย่ืนหลักฐานการสอบ

ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓   หรือย่ืนซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายน้ัน เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรอืทีผ่ดิ
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคา ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอ “เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ” เทาน้ัน 

๕.๓  เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการ
ผอนผันในกรณี ดังตอไปน้ี 

(๑)  ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายน้ัน  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ 

(๒)  ไมกรอกช่ือนิติบุคคล  และบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหน่ึง
อยางใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

 (๓)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน
สาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

(๔)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไขเปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิได     
ลงลายมือช่ือพรอมประทับตรา(ถามี)  กํากับไว 

๕.๔  ในการตัดสินใจการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
หรือ“เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ” มีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใด
เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได “เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ” มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

๕.๕  “เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ” ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุดหรือราคาหน่ึง
ราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึง
รายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไมพิจารณาจัดจาง เลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ีเพื่อ
ประโยชนของ  ทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญเปนเด็ดขาด        
ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ   มิได รวมทั้ง”เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ”  จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา 
และลงโทษ  ผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุที่เช่ือ
ไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเปนตน  

ในกรณีที่ผู เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินการ        
ตามสัญญาไดคณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญจะใหผูเสนอราคาน้ันช้ีแจงและ
แสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจง    
ไมเปนที่รับฟงได “เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ” มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายน้ัน 

 
 
 
 

/๕.๖   ในกรณีทีป่รากฏ… 
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-๖- 
 

 
๕.๖   ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจรงิภายหลังจากการเปดซองสอบราคา วาผูเสนอราคาทีม่สีทิธิไดรบั

การคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายช่ือไว  ตามขอ ๔.๕  เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น 
ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม     
ตามขอ ๑.๕  เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว   
ออกจากประกาศรายช่ือตามขอ ๔.๕  และเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายน้ันเปน     
ผูทิ้งงาน 

 

ในกรณีน้ีหากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา  การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการ
ไปแลว  จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิง  ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

 

๖. การทําสัญญาจาง 
     ผูชนะการสอบราคาจะตองมาทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓  กับ  เทศบาล

ตําบลหาดเจาสําราญ   ภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญา    เปนเงิน
เทากับ รอยละ ๕ (หา) ของราคาคาจางที่สอบราคาได  ใหเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญยึดถือไวในขณะ ทําสัญญา 
โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 

(๖.๑) เงินสด 
(๖.๒) เช็คที่ธนาคารสัง่จายใหแก  “เทศบาลตําบลหาดเจาสาํราญ”  โดยเปนเช็คลงวันที ่   

ที่ทําสญัญาหรือกอนหนาน้ันไมเกิน  ๓ วันทําการของทางราชการ 
(๖.๓) หนังสอืคํ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน  

ขอ ๑.๔(๑)  
(๖.๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้า
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซึ่งไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลม
ใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔(๑) 

(๖.๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
      หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบ
ราคา(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว  
 

๗. คาจางและการจายเงิน 
เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญจะจายเงินคาจางงวดสุดทายเพียงงวดเดียว  

     เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญจะจายเงินคาจางในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงานทั้งหมดใหเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 

 
 
 
 
 
 
 

/๘.  อัตราคาปรับ... 
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-๗- 
 

 
๘.  อัตราคาปรับ 

       คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอตัรารอยละ ๐.๑๐  (ศูนยจุดหน่ึงศูนย) 
ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
 

       ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบดังระบุในขอ 
๑.๓  แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา  ๑  ป  
นับถัดจากวันที่ “เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ”  ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 

๑๐.ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
 

๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งน้ีไดมาจากเงินงบประมาณป ๒๕๕๗ 
            การลงนามสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อผูรับจางไดนําหลักประกันสัญญาเปนเงินสดหรือ

หนังสือคํ้าประกันสัญญา  มาย่ืนตอเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญแลวเทาน้ัน  
     ๑๐.๒ เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและ ได

ตกลงจางตามสอบราคาจางแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  
และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมกําหนด  ผู เสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย        
การสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 

(๑)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ   เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
   (๒)  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย   เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย    ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
   (๓)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑)  หรือ (๒)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 
           ๑๐.๓  ผูเสนอราคาซึ่งเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือ
ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุใน ๖  เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ   อาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหาย(ถามี)  รวมทั้งพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
         ๑๐.๔  เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญขอสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือ
ขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี  
 
 
 

/๑๑. มาตรฐานฝมือชาง… 
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-๘- 
 
  ๑๑.  มาตรฐานฝมือชาง  
         เมื่อเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลง
จางงานกอสรางตามประกาศน้ีแลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว   ผูเสนอราคา
จะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. 
ปวส. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไมตํ่ากวารอยละ ๑๐  ของ   
แตละสาขาชาง แตตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปน้ี 

  ๑๑.๑  สาขาชางกอสราง หรือชางโยธา  
 

๑๒.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ  
      ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบ

ไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ 
 
 
 
วันที่   ๑   เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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