
ประกาศเทศบาลเมืองสระแกว
เรื่อง สอบราคาโครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานสํารวจ

และออกแบบสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
(ประจําเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2559)

.........................................................

ดวยเทศบาลเมืองสระแกวมีความประสงคจะดําเนินการ จางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานในงานสํารวจและออกแบบสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 รวมเปนเงิน 135,000.- บาท
(หนึ่งแสนสามหม่ืนหาพันบาทถวน) (ประจําเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2559 จํานวน 1 โครงการ ดังนี้

โครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสํารวจและออกแบบ
สิ่งกอสราง จํานวน 5 คนโดยมีขอบเขตการดําเนินงานตามโครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานในงานสํารวจและออกแบบสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียดดังนี้

ก. กําหนดวันทํางานปกติ
ตั้งแตวันจันทร – วันศุกร (สัปดาหละ 5 วัน)

ข. กําหนดเวลาทํางานปกติ
ปฏิบัติงานระหวางเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละ 7 ชั่วโมง

(ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามท่ีเทศบาลกําหนด
หมายเหตุ กรณีท่ีเกิดความเสียหายแกทางราชการไมวากรณีใดๆ ในระหวางเวลาการปฏิบัติงาน

ถือวาเปนความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน

ค. กําหนดพื้นท่ีในการปฏิบัติงาน
1. ปฏิบัติงานอยูในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองสระแกว หรือพ้ืนท่ีท่ีรองขอรับบริการจากเทศบาลเมือง

สระแกวและเทศบาลเมืองสระแกวตองการใหเขาไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีนั้น
2. ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานสํารวจและออกแบบสิ่งกอสรางดังนี้

- งานการสํารวจตรวจสอบเก่ียวกับการกอสราง การซอมบํารุง การดัดแปลง การรื้อถอน
สิ่งกอสราง ประเภทอาคาร ถนน สะพาน และสิ่งกอสรางอ่ืนๆ หรืองานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

- งานออกแบบเขียนแบบ เก่ียวกับการออกแบบเขียนแบบ การกําหนดรายการกอสราง
การออกแบบและประมาณราคา ท้ังดานสถาปตยกรรมและดานวิศวกรรม ประเภทอาคาร ถนน สะพาน และ
สิ่งกอสรางอ่ืนๆ เปนตน หรืองานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

- งานการสํารวจ ควบคุม  ตรวจสอบ การขุดและถมดิน หรืองานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ
- งานจัดเก็บรวบรวมขอมูล หรือสถิติท่ีเก่ียวของ
- งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของท่ีเทศบาลกําหนด

3. ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีอยูในขอตกลงเพ่ิมเติม
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ง. คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน
- ไมกําหนดคุณวุฒิ
- อานหนังสือออก เขียนหนังสือได
- เปนสัญชาติไทย

อัตราคาจาง 9,000/คน/เดือน ระยะเวลาจาง 3 เดือน ตั้งแต 1 เมษายน 2559 ถึงวันท่ี 30
มิถุนายน 2559 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจางเหมา เลขท่ี 13/2559 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2559

ราคากลาง 135,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนหาพันบาทถวน)
คาเอกสารสอบราคาจาง 200.- บาท (สองรอยบาทถวน)
กําหนดระยะเวลาจางเหมา 3 เดือน
เอกสารสอบราคา เลขท่ี 13/2559

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 135,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนหาพันบาทถวน)

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจางดังกลาว
2. ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการหรือของหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถ่ิน และไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู

เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิและความคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแกว

ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบ
ราคาจางครั้งนี้

5. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

6. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

7. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย เวนแต
การรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได

กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี 14 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และตั้งแต
เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ หองประชุมช้ัน 2 ท่ีวาการอําเภอเมืองสระแกว และในวันท่ี 15 มีนาคม 2559
ถึงวันท่ี 28 มีนาคม 2559 ระหวางเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง สํานักงาน
เทศบาลเมืองสระแกว

กําหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาและเปดซองใบเสนอราคาของผูมีสิทธิไดรับการ
คัดเลือก ในวันท่ี 29 มีนาคม 2559 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุมช้ัน 2 ท่ีวาการอําเภอเมือง
สระแกว

3/ผูสนใจ ......





เอกสารสอบราคาจางเหมา เลขท่ี 13/2559
การสอบราคาโครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน
ในงานสํารวจและออกแบบสิ่งกอสรางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

(ประจําเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2559)
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแกว ลงวันท่ี 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

.......................................................
เทศบาลเมืองสระแกว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล” มีความประสงคจะสอบราคาจางโครงการ

จางแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานสํารวจและออกแบบสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
(ประจําเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2559) จํานวน 5 คน รวมเปนเงิน 135,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนหาพัน-
บาทถวน) โดยรายละเอียดดังนี้

ก. กําหนดวันทํางานปกติ
ตั้งแตวันจันทร – วันศุกร (สัปดาหละ5 วัน)

ข. กําหนดเวลาทํางานปกติ
ปฏิบัติงานระหวางเวลา 08.30–16.30น. โดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละ 7 ชั่วโมง

(ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามท่ีเทศบาลกําหนด
หมายเหตุ กรณีท่ีเกิดความเสียหายแกทางราชการไมวากรณีใดๆ ในระหวางเวลาการ

ปฏิบัติงาน ถือวาเปนความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน

ค. กําหนดพื้นท่ีในการปฏิบัติงาน
1. ปฏิบัติงานอยูในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองสระแกว หรือพ้ืนท่ีท่ีรองขอรับบริการจากเทศบาล

เมืองสระแกวและเทศบาลเมืองสระแกวตองการใหเขาไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีนั้น
2. ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานสํารวจและออกแบบสิ่งกอสรางดังนี้

- งานการสํารวจตรวจสอบเก่ียวกับการกอสราง การซอมบํารุง การดัดแปลง การรื้อ
ถอนสิ่งกอสรางประเภทอาคาร ถนน สะพาน และสิ่งกอสรางอ่ืนๆหรืองานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

- งานออกแบบเขียนแบบ เก่ียวกับการออกแบบเขียนแบบ การกําหนดรายการกอสราง
การออกแบบและประมาณราคา ท้ังดานสถาปตยกรรมและดานวิศวกรรม ประเภทอาคาร ถนน สะพาน และ
สิ่งกอสรางอ่ืนๆเปนตนหรืองานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

-งานการสํารวจ ควบคุม  ตรวจสอบ การขุดและถมดินหรืองานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ
- งานจัดเก็บรวบรวมขอมูล หรือสถิติท่ีเก่ียวของ
- งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของท่ีเทศบาลกําหนด

3. ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีอยูในขอตกลงเพ่ิมเติม

ง. คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน
- ไมกําหนดคุณวุฒิ
- อานหนังสือออก เขียนหนังสือได
- เปนสัญชาติไทย

อัตราคาจาง 9,000/คน/เดือน ระยะเวลาจาง 3 เดือน ตั้งแต 1 เมษายน 2559 ถึง วันท่ี 30
มิถุนายน 2559 เปนเงินท้ังสิ้น 135,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนหาพันบาทถวน)
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1.เอกสารแนบทายประกาศสอบราคา
1.1 แบบรูปรายละเอียดแนบทาย

1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจาง ตามแบบกระทรวงมหาดไทย
1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน

(1) หลักประกันสัญญา ตามแบบกระทรวงมหาดไทย
1.5 บทนิยาม

(1) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1
(2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2

2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจาง
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ หรือของ

หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือ
บุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ

2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5

2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ และความคุมกันเชนวานั้น

2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

2.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย เวนแต
การรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได

3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก

ซองใบเสนอราคาเปน 3 สวนคือ

3.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล

ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชี ผูถือหุนรายใหญ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
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(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการรวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคาและในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ี
มิใชสัญชาติไทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1)

(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย หรือ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภ.พ.20)
(5) สําเนาใบเสร็จซื้อเอกสารสอบราคา
(6) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ ในขอ 1.6 (1)

3.2 สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบ

อํานาจใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) บัญชีปริมาณงาน (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการรายละเอียดใน

ประกาศสอบราคานี้ รวมท้ังภาษีประเภทตางๆ ร
(3) ยื่นบัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดตามแบบ ในขอ 1.6 (2)

3.3ซองใบเสนอราคาอยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แบบใบเสนอราคา ท้ังหมดตามแบบในขอ 1.2

4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบของการเสนอราคา ตามแบบฟอรมใบยื่นขอเสนอ

ราคาของเทศบาลท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกรายละเอียดให
ถูกตองครบถวน มิฉะนั้น เทศบาลจะตัดสิทธิไมใหเปนผูเสนอราคาท่ีผานการคัดเลือกใหเขาเสนอราคากับเทศบาล
และลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผู
เสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง

4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณงาน และราคาในบัญชีปริมาณงานจางเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสํารวจและออกแบบสิ่งกอสรางใหครบถวน

ในการเสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาตอหนวยและหรือตอรายการตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ราคารวมท่ีเสนอ
จะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคา
รวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิมภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียนและคาใชจายอ่ืน ๆ ท้ังปวงจนกระท่ังสง
มอบพัสดุให ณ เทศบาลเมืองสระแกวหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีเทศบาลไดกําหนดภายหลังราคาท่ีเสนอจะตองกําหนดยืน
ราคาไมนอยกวา 91 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคาโดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคา
ท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาการดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน 91 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก “เทศบาล” ใหเริ่มทํางาน

4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให
ถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงือ่นไขในเอกสารสอบราคา
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4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคา ท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวหนาซองวา“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจางเลขท่ี
13/2559”ยื่นตอเจาหนาท่ีรับซองสอบราคาไดในวันท่ี 14 มีนาคม 2559 ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ
ตั้งแตเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมช้ัน 2 ท่ีวาการอําเภอเมืองสระแกว และในวันท่ี 15 มีนาคม
2559 ถึงวันท่ี 28 มีนาคม 2559 ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และตั้งแตเวลา 13.00 – 16.30 น. ไดท่ีงานพัสดุ
และทรัพยสิน กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว

เม่ือพนกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา แตละรายวา
เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ตามขอ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม
และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือในขณะท่ีมีการเปดซองใบเสนอราคาวามีผู
ผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ
เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคาและประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก และเทศบาลเมือง
สระแกวจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคา
รายนั้นเปนผูท่ีใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาว

ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต
วันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนท่ีสุด

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของ ผูท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวขางตน ณ หองประชุมชั้น 2 ท่ีวาการอําเภอเมืองสระแกว ในวันท่ี 29 มีนาคม 2559 ตั้งแตเวลา 10.00
น. เปนตนไป

การยื่นอุทธรณตามวรรค 4 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา  การขยายระยะเวลาดังกลาวและเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง
และในการท่ีผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซอง
ใบเสนอราคาท่ีไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งและใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
ยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได

5.หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ “เทศบาล” จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้นเวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือท่ีผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอ “เทศบาล” เทานั้น
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5.3 “เทศบาล” สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดงัตอไปนี้

(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ “เทศบาล”

(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางใดอยาง
หนึ่งหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา

(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน

(4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตกเติมแกไขเปลี่ยนแปลงโดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญาคณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ
“เทศบาล”มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใด ท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคา
ได “เทศบาล” มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

5.5 “เทศบาล”ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมด
ก็ไดและอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
สอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และให
ถือวาการตัดสินของ “เทศบาล” เปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆมิไดรวมท้ัง “เทศบาล” จะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือก
หรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใช
ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน

ในกรณีผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ”เทศบาล”จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผู
เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณหากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได “เทศบาล” มีสิทธิ
ท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น

5.6ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามท่ีไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.5 เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย
อ่ืน ณ วันประกาศสอบราคาหรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
“เทศบาล” มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ ตาม
ขอ 4.5 และ “เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน

ในกรณีหากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาดังกลาวได

6. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับ“เทศบาล”

ภายใน วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ รอยละ 5 ของราคา
คาจางท่ีสอบราคาได ให “เทศบาล” ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

6.1 เงินสด
6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาล”โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไม

เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
6/ 6.3 หนังสือคํ้า.....



-6-

6.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน ขอ 1.4(1)
6.4 หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน

หลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินตางๆ
ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ 1.4 (1)

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทยซึ่งไดจดทะเบียนใชเปนหลักประกันสัญญาท่ีธนาคาร แหงประเทศไทย
แลวเทานั้น

หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน15 วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา
(ผูรับจาง)พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

อนึ่ง เทศบาลเมืองสระแกวจะลงนามในสัญญาตอเม่ือมีเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 แลวเทานั้น

7.อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ตอวันของราคาจางตาม

สัญญา

8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ1.3 แลวแต

กรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีรับจางทําภายในระยะเวลาไมนอยกวา -ป นับถัดจาก
วันท่ี“เทศบาล”ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน7วันนับถัด
จากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

กรณีนี้ผูรับจางไมดําเนินการใหเปนไปตามรายละเอียดท่ีกําหนดแหงสัญญา ขาดรายการหนึ่งรายการใด
ผูวาจางมีสิทธิจางรายอ่ืนไดโดยผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายท้ังหมด หรือใหผูวาจางหักเงินคาจาง หรือ
หลักประกันสัญญาไวโดยผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรอง และโตแยงใด ๆ ท้ังสิ้น

9.คาจางและการจายเงิน
การจายเงินคาจางเหมาตามประกาศนี้ “เทศบาล” จะจายเงินใหเม่ือผูเสนอราคา (ผูรับจาง) ไดสงมอบ

งานจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานสํารวจและออกแบบสิ่งกอสรางใหกับเทศบาลเมือง
สระแกวเรียบรอยถูกตองตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับงานจางเหมาไดทําการตรวจรับไวถูกตอง
ครบถวนแลวโดยแบงออกเปน 3 งวด ดังนี้

งวดท่ี 1 เปนจํานวนเงิน 45,000.- บาท (สี่หม่ืนหาพันบาทถวน) เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน
โครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานสํารวจและออกแบบสิ่งกอสราง (ตามรายละเอียด
โครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายใน 30 เมษายน 2559

งวดท่ี 2 เปนจํานวนเงิน 45,000.- บาท (สี่หม่ืนหาพันบาทถวน) เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน
โครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานสํารวจและออกแบบสิ่งกอสราง (ตามรายละเอียด
โครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายใน 31 พฤษภาคม 2559

งวดท่ี 3 (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงิน 45,000.- บาท (สี่หม่ืนหาพันบาทถวน) เม่ือผูรับจางได
ปฏิบัติงานโครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานสํารวจและออกแบบสิ่งกอสราง (ตาม
รายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2559

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 135,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนหาพันบาทถวน)
7/ 10.ขอสงวนสิทธ.ิ...
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