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ประกาศ เทศบาลตําบลหนองตาด 
เรื่อง สอบราคาจ�างโครงการซ�อมสร�างถนนลาดยาง หมู�ท่ี 10 – บ�านสระข้ีตุ�น (ช�วงบ�านบัลลังก+น�อย) 

......................................................... 
  เทศบาลตําบลหนองตาด มีความประสงค�จะสอบราคาจ�างโครงการสร�างถนนลาดยาง หมู ท่ี 10 – บ�านสระ
ข้ีตุ น (ช วงบ�านบัลลังก�น�อย) พร�อมติดต้ังป.ายโครงการ  ตามรายละเอียดดังนี้ 

- ช วงท่ี 1 ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ไหล ทางข�างละ 1 เมตร รวมกว�าง 8.00 เมตร ยาว 900 เมตร 
และหรือรวมพ้ืนท่ีดําเนินการไม น�อยกว า 7,200 ตารางเมตร 

- ช วงท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ไหล ทางข�างละ 1 เมตร รวมกว�าง 8.00 เมตร ยาว 300 เมตร 
และหรือรวมพ้ืนท่ีดําเนินการไม น�อยกว า 2,400 ตารางเมตร  
เป<นความยาวรวม 1.2 กม. พ้ืนท่ีรวม 9,600 ตารางเมตร 

การก อสร�างเป<นไปตามแบบแปลนก อสร�างของเทศบาลตําบลหนองตาดกําหนด  งบประมาณท่ีสอบราคาจ�างในครั้งนี้ 
2,000,000.00 บาท (สองล�านบาทถ�วน)  ราคากลางของงานก อสร�างในการสอบราคาครั้งนี้เป<นเงินท้ังสิ้น 
2,517,000.00 บาท (สองล�านห�าแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถ�วน)  
 ผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องมีคุณสมบัติ ดังต�อไปนี้ 
  ๑. เป<นนิติบุคคล ผู�มีอาชีพรับจ�างงานท่ีสอบราคาจ�าง  ซ่ึงมีผลงานก อสร�างประเภทเดียวกันในวงเงินไม 
น�อยกว า900,000.๐๐ บาท 
                    ๒. ไม เป<นผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการและได�แจ�งเวียนชื่อแล�ว 
                    ๓. ไม เป<นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม ยอมข้ึนศาลไทย เว�นแต รัฐบาลของ ผู�เสนอ
ราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์ความคุ�มกันเช นว านั้น 
                    ๔. ไม เป<นผู�มีผลประโยชน�ร วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข�าเสนอราคาให�แก เทศบาลตําบลหนองตาด 
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม เป<นผู�กระทําการอันเป<นการขัดขวางการแข งขันราคาอย างเป<นธรรมในการสอบราคาจ�าง
ครั้งนี้ 
 กําหนดย่ืนซองสอบราคาสามารถย่ืนซองสอบราคาได� 3 กรณี 
          ๑. ผู�เสนอราคาสามารถยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย�ตอบรับด วนพิเศษ จะต�องส งซองสอบราคาทาง
ไปรษณีย�ตอบรับด วนพิเศษถึงผู�รับซองสอบราคา ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหนองตาด ภายในวันท่ี 26 กรกฎาคม ๒๕๕9 
ก อนเวลา ๑๖.๓๐ น. 
          ๒. ผู�เสนอราคาสามารถยื่นซองสอบราคาท่ีผู�รับซองสอบราคา ในวันท่ี 8 กรกฎาคม ๒๕๕9 ถึงวันท่ี 26 
กรกฎาคม ๒๕๕9 ต้ังแต เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลหนองตาด ในวันและ
เวลาราชการ  
          ๓. ผู�เสนอราคาสามารถยื่นซองสอบราคาท่ีผู�รับซองสอบราคา ณ ศูนย�รวมข�อมูลข าวสารการซ้ือหรือการ
จ�างระดับอําเภอ (ท่ีว าการอําเภอเมืองบุรีรัมย�) ในวันท่ี 15 กรกฎาคม ๒๕๕9 ระหว างเวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.   
 และกําหนดเปSดซองใบเสนอราคาในวันท่ี 27 กรกฎาคม ๒๕๕9 ณ ศูนย�รวมข�อมูลข าวสารการซ้ือหรือการจ�าง
ระดับอําเภอ (ท่ีว าการอําเภอเมืองบุรีรัมย�)  ต้ังแต เวลา ๑๐.๓๐ น. เป<นต�นไป 
  ผู�สนใจติดต อขอซ้ือเอกสารสอบราคาจ�าง ในราคาชุดละ 1,00๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ�วน) ได�ท่ี กอง
คลัง สํานักงานเทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย� จังหวัดบุรีรัมย� ในวันท่ี 8 กรกฎาคม ๒๕๕9 ถึงวันท่ี 26 
กรกฎาคม...๒๕๕9 ต้ังแต เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได�ท่ีเว็บไซต� www.nongtad.go.th, 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท�หมายเลข ๐-๔๔๖๖-๖๑๑๐ ต อ ๑๐๖ ในวันและเวลาราชการ 
  ประกาศ   ณ   วันท่ี  8  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 

(นายณรงค�  ประพิณ) 
นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาด 



เอกสาร สอบราคาจ�าง เลขท่ี 1/2559 
สอบราคาจ�างโครงการซ�อมสร�างถนนลาดยาง หมู�ท่ี 10 – บ�านสระข้ีตุ�น (ช�วงบ�านบัลลังก+น�อย) 

ตามประกาศ เทศบาลตําบลหนองตาด 
ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2559 

................................................................ 
  เทศบาลตําบลหนองตาด ซ่ึงต อไปนี้เรียกว า "เทศบาลตําบลหนองตาด" มีความประสงค�จะสอบราคาจ�าง
โครงการซ อมสร�างถนนลาดยาง หมู ท่ี 10 – บ�านสระข้ีตุ น (ช วงบ�านบัลลังก�น�อย) พร�อมติดต้ังป.ายโครงการ  ณ บ�าน
บัลลังก�น�อย ตามรายละเอียดดังนี้ 

- ช วงท่ี 1 ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ไหล ทางข�างละ 1 เมตร รวมกว�าง 8.00 เมตร ยาว 900 เมตร 
และหรือรวมพ้ืนท่ีดําเนินการไม น�อยกว า 7,200 ตารางเมตร 

- ช วงท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ไหล ทางข�างละ 1 เมตร รวมกว�าง 8.00 เมตร ยาว 300 เมตร 
และหรือรวมพ้ืนท่ีดําเนินการไม น�อยกว า 2,400 ตารางเมตร 
เป<นความยาวรวม 1.2 กม. พ้ืนท่ีรวม 9,600 ตารางเมตร 

การก อสร�างเป<นไปตามแบบแปลนก อสร�างของเทศบาลตําบลหนองตาดกําหนด  งบประมาณท่ีสอบราคาจ�างในครั้งนี้ 
2,000,000.00 บาท (สองล�านบาทถ�วน)  ราคากลางของงานก อสร�างในการสอบราคาครั้งนี้เป<นเงินท้ังสิ้น 
2,517,000.00 บาท (สองล�านห�าแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถ�วน) โดยมีข�อแนะนําและข�อกําหนด ดังต อไปนี้  
                 ๑. เอกสารแนบท�ายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาจ�าง 
                       ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                (๑) หลักประกันสัญญา 
                                (๒) หลักประกันการรับเงินค าจ�างล วงหน�า 
                                (๓) หลักประกันผลงาน 
                       ๑.๕ สูตรการปรับราคา 
                       ๑.๖ บทนิยาม 
                                (๑) ผู�เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร วมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแข งขันราคาอย างเป<นธรรม 
                       ๑.๗     แบบบัญชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารส วนท่ี ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารส วนท่ี ๒ 
                       ๑.๘     รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก อสร�างตาม BOQ. (Bill of Quantities) 
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก อสร�างเป<นการเปSดเผยเพ่ือให�ผู�ประสงค�จะเสนอราคาได�รู�ข�อมูลได�เท าเทียมกัน
และเพ่ือให�ประชาชนเข�าตรวจดูได�)  
                   ๒. คุณสมบัติของผู�เสนอราคา 
                       ๒.๑ ผู�เสนอราคาต�องเป<นผู�มีอาชีพรับจ�างงานท่ี สอบราคาจ�าง 
                       ๒.๒ ผู�เสนอราคาต�องไม เป<นผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการและได�แจ�งเวียน
ชื่อแล�ว หรือไม เป<นผู�ท่ีได�รับผลของการสั่งให�นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป<นผู�ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ  
                       ๒.๓ ผู�เสนอราคาต�องไม เป<นผู�มีผลประโยชน�ร วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม เป<นผู�กระทําการอันเป<นการขัดขวางการแข งขันราคาอย างเป<นธรรม ตามข�อ ๑.๖ 
                       ๒.๔ ผู�เสนอราคาต�องไม เป<นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม ยอมข้ึนศาลไทย เว�นแต 
รัฐบาล ของผู�เสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์และความคุ�มกันเช นว านั้น 

/2.5 มีผลงาน... 
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                       ๒.๕ ผู�เสนอราคาต�องเป<นนิติบุคคลและมีผลงานก อสร�าง ประเภทเดียวกันกับงานท่ี สอบราคาจ�าง ใน
วงเงินไม น�อยกว า 900,000.00 บาทและเป<นผลงานท่ีเป<นคู สัญญาโดยตรงกับส วนราชการ หน วยงานตามกฎหมายว า
ด�วยระเบียบบริหารราชการส วนท�องถ่ิน หน วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให�มีฐานะเป<นราชการบริหารส วนท�องถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน วยงานเอกชนท่ีเทศบาลตําบลเชื่อถือ 
                  ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู�เสนอราคาจะต�องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว�นอกซองใบ
เสนอราคา เป<น ๒ ส วน คือ  
                       ๓.๑ ส วนท่ี ๑ อย างน�อยต�องมีเอกสารดังต อไปนี้ 
                                (๑) ในกรณีผู�เสนอราคาเป<นนิติบุคคล 
                                         (ก) ห�างหุ�นส วนสามัญหรือห�างหุ�นส วนจํากัด ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชือ่หุ�นส วนผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม(ถ�ามี) พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
                                         (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห�สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม(ถ�ามี)และบัญชีผู�ถือหุ�นรายใหญ  พร�อม
รับรองสําเนาถูกต�อง 
                                (๒) ในกรณีผู�เสนอราคาเป<นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช นิติบุคคล ให�ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู�นั้น สําเนาข�อตกลงท่ีแสดงถึงการเข�าเป<นหุ�นส วน (ถ�ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�
เป<นหุ�นส วน พร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง 
                                (๓) ในกรณีผู�เสนอราคาเป<นผู�เสนอราคาร วมกันในฐานะเป<นผู�ร วมค�า ให�ยื่นสําเนาสัญญาของ
การเข�าร วมค�า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�ร วมค�า และในกรณีท่ีผู�เข�าร วมค�าฝmายใดเป<นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช 
สัญชาติไทย ก็ให�ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู�ร วมค�าฝmายใดเป<นนิติบุคคลให�ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว�ใน (๑) 
                                (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย�  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค าเพ่ิม 
                                (๕) บัญชีเอกสารส วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได�ยื่นพร�อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข�อ ๑.๗ (๑) 
                       ๓.๒ ส วนท่ี ๒ อย างน�อยต�องมีเอกสารดังต อไปนี้ 
                                (๑) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปSดอากรแสตมปnตามกฎหมายในกรณีท่ีผู�เสนอราคามอบอํานาจให�
บุคคลอ่ืน ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก อสร�าง  พร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง 
                                (๓) บัญชีรายการก อสร�าง(หรือใบแจ�งปริมาณงาน) ซ่ึงจะต�องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ�
ค าแรงงาน ภาษีประเภทต าง ๆ รวมท้ังกําไรไว�ด�วย 
                                (๔) บัญชีเอกสารส วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได�ยื่นพร�อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข�อ ๑.๗ (๒) 
                  ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผู�เสนอราคาต�องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว�ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม มีเง่ือนไข
ใด ๆ ท้ังสิ้น และจะต�องกรอกข�อความให�ถูกต�องครบถ�วน ลงลายมือชื่อของผู�เสนอราคาให�ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอ
จะต�องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม มีการขูดลบหรือแก�ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก�ไข เปลี่ยนแปลง
จะต�องลงลายมือชื่อผู�เสนอราคาพร�อมประทับตรา (ถ�ามี) กํากับไว�ด�วยทุกแห ง 
                       ๔.๒ ผู�เสนอราคาจะต�องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก อสร�างให�ครบถ�วน ในการเสนอ
ราคา ให�เสนอเป<นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา ต อหน วย และหรือต อ
รายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว�ท�ายใบเสนอราคาให�ถูกต�อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต�องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ�า
ตัวเลขและตัวหนังสือไม ตรงกันให�ถือตัวหนังสือเป<นสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค าภาษีมูลค าเพ่ิม ภาษีอากร
อ่ืน และค าใช�จ ายท้ังปวงไว�แล�ว 
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                                ราคาท่ีเสนอจะต�องเสนอกําหนดยืนราคาไม น�อยกว า 120 วัน นับแต วันเปSดซองใบเสนอ
ราคา โดย ภายในกําหนดยืนราคาผู�เสนอราคาต�องรับผิดชอบราคาท่ีตนได�เสนอไว�และจะถอนการเสนอราคามิได� 

                   ๔.๓ ผู�เสนอราคาจะต�องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก อสร�างแล�วเสร็จไม เกิน 120 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ�าง หรือวันท่ีได�รับหนังสือแจ�งจากเทศบาลตําบลหนองตาดให�เริ่มทํางาน  
                   ๔.๔ ก อนยื่นซองสอบราคา ผู�เสนอราคาควรตรวจดูร างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให�ถ่ี
ถ�วนและ เข�าใจเอกสารสอบราคา ท้ังหมดเสียก อนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
                   ๔.๕ ผู�เสนอราคาจะต�องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปSดผนึกซองเรียบร�อยจ าหน�าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปSดซองสอบราคาจ�างโครงการซ�อมสร�างถนนลาดยาง หมู�ท่ี 10 – บ�านสระข้ีตุ�น ช�วงบ�านบัลลังก+น�อย
โดยระบุไว�ท่ีหน�าซองว า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขท่ี 1/2559 ยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย�ตอบรับ
ด วนพิเศษ ถึงสํานักงานเทศบาลตําบลหนองตาด ไม เกินวันท่ี 26 กรกฎาคม  ๒๕๕9 ก อนเวลา ๑๖.๓๐ น. และ
สามารถยื่นซองสอบราคาโดยตรงต อเจ�าหน�าท่ีรับซองสอบราคา ในวันท่ี 8 กรกฎาคม ๒๕๕9  ถึงวันท่ี 26 กรกฎาคม 
๒๕๕๘ ต้ังแต เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลหนองตาด  ในวันและเวลา
ราชการ  และสามารถยื่นซองสอบราคาโดยตรงกับเจ�าหน�าท่ีรับซองสอบราคา ณ ศูนย�รวมข�อมูลข าวสารการซ้ือหรือ
การจ�างระดับอําเภอ (ท่ีว าการอําเภอเมืองบุรีรัมย�) ในวันท่ี 1๕ กรกฎาคม ๒๕๕9 ระหว างเวลา  ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา 
๑๖.๓๐ น.    
                    เม่ือพ�นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคา ท้ัง 3 กรณีแล�วจะไม รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 
                    คณะกรรมการเปSดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู�เสนอราคาแต ละรายว าเป<น
ผู�เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืน ตามข�อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม  และ
ประกาศรายชื่อผู�เสนอราคาท่ีมีสิทธิได�รับการคัดเลือกก อนการเปSดซองใบเสนอราคา 
                    หากปรากฏต อคณะกรรมการเปSดซองสอบราคาก อนหรือในขณะท่ีมีการเปSดซองใบเสนอราคาว า มีผู�
เสนอราคากระทําการอันเป<นการขัดขวางการแข งขันราคาอย างเป<นธรรม ตามข�อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อ
ว ามีการกระทําอันเป<นการขัดขวางการแข งขันราคาอย างเป<นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู�เสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป<นผู�เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู�เสนอราคาท่ีมีสิทธิได�รับการคัดเลือก และเทศบาลตําบลหนองตาด
จะพิจารณาลงโทษผู�เสนอราคาดังกล าวเป<นผู�ท้ิงงาน เว�นแต คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได�ว าผู�เสนอราคารายนั้นเป<นผู�
ท่ีให�ความร วมมือเป<นประโยชน�ต อการพิจารณาของทางราชการและมิได�เป<นผู�ริเริ่มให�มีการกระทําดังกล าว 
                    ผู�เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป<นผู�เสนอราคาเพราะเหตุเป<นผู�เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�
ร วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป<นผู�เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป<นการขัดขวางการ
แข งขันราคาอย างเป<นธรรม อาจอุทธรณ�คําสั่งดังกล าวต อผู�ว าราชการจังหวัดภายใน ๓ วนั นับแต วันท่ีได�รับแจ�งจาก
คณะกรรมการเปSดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ�ของผู�ว าราชการจังหวัดให�ถือเป<นท่ีสุด  
                    คณะกรรมการเปSดซองสอบราคา จะเปSดซองใบเสนอราคาของผู�เสนอราคาท่ีมีสิทธิได�รับการ
คัดเลือก ดังกล าวข�างต�น ณ ศูนย�รวมข�อมูลข าวสารการซ้ือหรือการจ�างระดับอําเภอ(ท่ีว าการอําเภอเมืองบุรีรัมย�) ใน
วันท่ี 27 กรกฎาคม ๒๕๕9 ต้ังแต เวลา ๑๐.๓๐ น. เป<นต�นไป  
                    การยื่นอุทธรณ�ตามวรรคห�า ย อมไม เป<นเหตุให�มีการขยายระยะเวลาการเปSดซองใบเสนอราคา เว�นแต 
ผู�ว าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว า การขยายระยะเวลาดังกล าวจะเป<นประโยชน�แก ทางราชการอย างยิ่ง และในกรณี
ท่ีผู�ว าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด�วยกับคําคัดค�านของผู�อุทธรณ� และเห็นว าการยกเลิกการเปSดซองใบเสนอราคาท่ีได�
ดําเนินการไปแล�วจะเป<นประโยชน�แก ทางราชการอย างยิ่งให�ผู�ว าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปSดซองใบเสนอ
ราคาดังกล าวได� 
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                  ๕. หลักเกณฑ+และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี้ เทศบาลตําบลหนองตาดจะพิจารณาตัดสินด�วย ราคารวม 
                       ๕.๒ หากผู�เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม ถูกต�องตามข�อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม 
ถูกต�องหรือไม ครบถ�วนตามข�อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม ถูกต�องตามข�อ ๔ แล�ว คณะกรรมการฯจะไม รับพิจารณา
ราคาของผู�เสนอราคารายนั้น เว�นแต เป<นข�อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน�อย หรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไขของ
เอกสารสอบราคาในส วนท่ีมิใช สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว าจะเป<นประโยชน�ต อเทศบาลตําบล
หนองตาดเท านั้น  
                       ๕.๓ เทศบาลตําบลหนองตาดสงวนสิทธิ์ไม พิจารณาราคาของผู�เสนอราคา โดยไม มีการผ อนผันใน
กรณีดังต อไปนี้ 
                                (๑) ไม ปรากฏชื่อผู�เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู�รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคา ของเทศบาลตําบลหนองตาด 
                                (๒) ไม กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู�เสนอราคาอย างหนึ่งอย าง
ใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกต างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเป<น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให�เกิดความได�เปรียบเสียเปรียบแก ผู�เสนอราคารายอ่ืน 
                                (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก�ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู�เสนอราคามิได�ลงลายมือชื่อ
พร�อมประทับตรา (ถ�ามี) กํากับไว� 
                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปSดซองสอบราคาหรือ
เทศบาลตําบลหนองตาด มีสิทธิ์ให�ผู�เสนอราคาชี้แจงข�อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข�อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องกับผู�
เสนอราคาได� เทศบาลตําบลหนองตาดมีสิทธิท่ีจะไม รับราคา หรือไม ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล าวไม มีความ
เหมาะสมหรือไม ถูกต�อง 
                       ๕.๕ เทศบาลตําบลหนองตาดทรงไว�ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา
ท่ีเสนอท้ังหมดก็ได� และอาจพิจารณาเลือกจ�างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการ สอบราคาโดยไม พิจารณาจัดจ�างเลยก็ได� สุดแต จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน�ของทางราชการเป<น
สําคัญ และให�ถือว าการตัดสิน ของเทศบาลตําบลหนองตาดเป<นเด็ดขาด ผู�เสนอราคาจะเรียกร�องค าเสียหาย
ใด ๆ มิได� รวมท้ังเทศบาลตําบลหนองตาดจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู�เสนอราคาเป<นผู�ท้ิงงาน ไม ว า
จะเป<นผู�เสนอราคาท่ีได�รับการคัดเลือกหรือไม ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได�ว าการเสนอราคากระทําการโดยไม 
สุจริต เช น การเสนอเอกสารอันเป<นเท็จ หรือใช�ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป<นต�น  
                                ในกรณีท่ีผู�เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได�ว าไม อาจดําเนินงานตามสัญญา
ได� คณะกรรมการเปSดซอง สอบราคา หรือเทศบาลตําบลหนองตาดจะให�ผู�เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทํา
ให�เชื่อได�ว าผู�เสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม สอบราคาจ�าง ให�เสร็จสมบูรณ� หากคําชี้แจงไม เป<นท่ีรับฟtงได� เทศบาล
ตําบลหนองตาดมีสิทธิท่ีจะไม รับราคาของผู�เสนอราคารายนั้น 
                       ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข�อเท็จจริงภายหลังจากการเปSดซองสอบราคาว า ผู�เสนอราคาท่ีมีสิทธิได�รับ
การคัดเลือกตามท่ีได�ประกาศรายชื่อไว� ตามข�อ ๔.๕ เป<นผู�เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร วมกันกับผู�เสนอราคาราย
อ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป<นผู�เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป<นการขัดขวางการแข งขันราคาอย างเป<น
ธรรม ตามข�อ ๑.๖ เทศบาลตําบลหนองตาดมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู�เสนอราคาท่ีมีสิทธิได�รับการคัดเลือกดังกล าวออก
จากประกาศรายชื่อตามข�อ ๔.๕ และเทศบาลตําบลหนองตาดจะพิจารณาลงโทษผู�เสนอราคารายนั้นเป<นผู�ท้ิงงาน 
                    ในกรณีนี้หากผู�ว าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว า การยกเลิกการเปSดซองใบเสนอราคาท่ีได�ดําเนินการ
ไปแล�วจะเป<นประโยชน�แก ทางราชการอย างยิ่งผู�ว าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปSดซองใบเสนอราคาดังกล าวได� 
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                  ๖. การทําสัญญาจ�าง 
                      ผู�ชนะการสอบราคาจะต�องทําสัญญาจ�างตามแบบสัญญาดังระบุในข�อ ๑.๓ กับเทศบาลตําบลหนอง
ตาดภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได�รับแจ�ง และจะต�องวางหลักประกันสัญญาเป<นจํานวนเงินเท ากับร�อยละ ๕ ของ
ราคาค าจ�างท่ี สอบราคา ได� ให�เทศบาลตําบลหนองตาดยึดถือไว�ในขณะทําสัญญา โดยใช�หลักประกันอย างหนึ่งอย าง
ใด ดังต อไปนี้ 
                       ๖.๑ เงินสด 
                       ๖.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ ายให�แก เทศบาลตําบลหนองตาด โดยเป<นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก อน
หน�านั้นไม เกิน ๓ วันทําการ 
                       ๖.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน
ข�อ ๑.๔ (๑) 
                       ๖.๔ หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย� ท่ีได�รับอนุญาตให�ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย�และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห งประเทศไทย ซ่ึงได�แจ�งชื่อเวียนให�ส วนราชการต าง ๆ ทราบแล�ว โดยอนุโลมให�ใช�ตามแบบ
หนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข�อ ๑ .๔ (๑) 
                       ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให�โดยไม มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู�ชนะการสอบราคา (ผู�รับจ�าง)
พ�นจากข�อผูกพันตามสัญญาจ�างแล�ว 
                  ๗. ค�าจ�างและการจ�ายเงิน 
                      เทศบาลตําบลหนองตาดจะจ ายเงินค าจ�าง โดยแบ งออกเป<น ๑ งวด ดังนี้ 
                                งวดสุดท�าย เป<นจํานวนเงินในอัตราร�อยละ ๑๐๐ ของค าจ�าง เม่ือผู�รับจ�างได�
ปฏิบัติงาน ท้ังหมดให� แล�วเสร็จเรียบร�อยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีก อสร�างให�สะอาดเรียบร�อย 
                  ๘. อัตราค�าปรับ 
                       ค าปรับตามแบบสัญญาจ�างข�อ ๑๗ ให�คิดในอัตราร�อยละ ๐.25 ของค าจ�างตามสัญญาต อวัน 
                  ๙. การรับประกันความชํารุดบกพร�อง 
                       ผู�ชนะการสอบราคา ซ่ึงได�ทําข�อตกลงเป<นหนังสือ หรือทําสัญญาจ�างตามแบบดังระบุใน
ข�อ ๑.๓ แล�วแต กรณี จะต�องรับประกันความชํารุดบกพร องของงานจ�างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม น�อยกว า 2 ปu นับ
ถัดจากวันท่ีเทศบาลตําบลหนองตาดได�รับมอบงาน โดยผู�รับจ�างต�องรีบจัดการซ อมแซมแก�ไขให�ใช�การได�ดีดังเดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได�รับแจ�งความชํารุดบกพร อง 
                  ๑๐. ข�อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                        ๑๐.๑ เงินค าจ�างสําหรับงานจ�างครั้งนี้ได�มาจากเงินงบประมาณรายจ ายประจําปu 2559 ตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ ายประจําปu 2559 ตามแผนงานอุตสาหกรรมการโยธา งานก อสร�างโครงสร�างพ้ืนฐาน ใน
หมวดงบลงทุน  ประเภทค าท่ีดินและสิ่งก อสร�าง รายการโครงการซ อมสร�างถนนลาดยาง หมู ท่ี 10 – บ�านสระข้ีตุ น 
(ช วงบ�านบัลลังก�น�อย) งบประมาณท่ีสอบราคาจ�างครั้งนี้ 2,000,000.00 บาท (สองล�านบาทถ�วน) 
                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได�ต อเม่ือเทศบาลตําบลหนองตาดได�รับอนุมัติเงินค าก อสร�างจากเงิน
งบประมาณประจําปu พ.ศ.2559 ของเทศบาลตําบลหนองตาด แล�วเท านั้น 
                    ราคากลางของงานก อสร�างในการสอบราคา ครั้งนี้เป<นเงินท้ังสิ้น 2,517,000.๐๐ บาท (สองล�าน
ห�าแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถ�วน) 
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                       ๑๐.๒ เม่ือเทศบาลตําบลหนองตาดได�คัดเลือกผู�เสนอราคารายใดให�เป<นผู�รับจ�างและได�ตกลงจ�าง
ตาม สอบราคาจ�าง แล�ว ถ�าผู�รับจ�างจะต�องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ�างดังกล าวเข�ามาจากต างประเทศและของนั้น
ต�องนําเข�ามาโดยทางเรือในเส�นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู  และสามารถให�บริการรับขนได�ตามท่ีรัฐมนตรีว าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู�เสนอราคาซ่ึงเป<นผู�รับจ�างจะต�องปฏิบัติตามกฎหมายว าด�วยการส งเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้  
                                (๑) แจ�งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล าวเข�ามาจากต างประเทศต อกรมเจ�าท า
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีผู�รับจ�างสั่งหรือซ้ือของจากต างประเทศ เว�นแต เป<นของท่ีรัฐมนตรีว าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืนได� 
                                (๒) จัดการให�สิ่งของดังกล าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช นเดียวกับเรือไทยจาก
ต างประเทศมายังประเทศไทย เว�นแต จะได�รับอนุญาตจากกรมเจ�าท า ให�บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช เรือไทย ซ่ึง
จะต�องได�รับอนุญาตเช นนั้นก อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป<นของท่ีรัฐมนตรีว าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว�น
ให�บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                (๓) ในกรณีท่ีไม ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู�รับจ�างจะต�องรับผิดตามกฎหมายว าด�วยการ
ส งเสริมการพาณิชยนาวี 
                       ๑๐.๓ ผู�เสนอราคาซ่ึงเทศบาลตําบลหนองตาดได�คัดเลือกแล�วไม ไปทําสัญญาหรือข�อตกลงภายใน
เวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว� ในข�อ ๖ เทศบาลตําบลหนองตาดอาจพิจารณาเรียกร�องให�ชดใช�ความเสียหาย
อ่ืน (ถ�ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให�เป<นผู�ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๑๐.๔ เทศบาลตําบลหนองตาดสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก�ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข�อกําหนดในแบบสัญญา
ให�เป<นไปตามความเห็นของสํานักงาน อัยการสูงสุด (ถ�ามี) 
 
                  ๑๑. การปรับราคาค�างานก�อสร�าง 
                       การปรับราคาค างานก อสร�างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข�อ ๑.๕ จะนํามาใช�ในกรณีท่ีค างาน
ก อสร�างลดลงหรือ เพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต อไปนี้ 
                       ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ� สูตรและวิธีคํานวณท่ีใช�กับสัญญาแบบปรับราคาได�ตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช วยเหลือผู�ประกอบอาชีพงานก อสร�าง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                       สูตรการปรับราคา (สูตรค า K) จะต�องคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไว�ในวันแล�วเสร็จตามท่ีกําหนดไว�ใน
สัญญา หรือภายใน ระยะเวลาท่ีเทศบาลตําบลหนองตาดได�ขยายออกไป โดยจะใช�สูตรของทางราชการท่ีได�ระบุใน
ข�อ ๑.๕  
                 ๑2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                       ในระหว างระยะเวลาการก อสร�างผู�รับจ�างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ท่ีกฎหมายและระเบียบได�
กําหนดไว�โดย เคร งครัด 
   

เทศบาลตําบลหนองตาด 

7 กรกฎาคม 2559 
ณรงค�  ประพิณ 

(นายณรงค�  ประพิณ) 
นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาด 


