
ประกาศเทศบาลเมืองสระแกว
เรื่อง สอบราคาโครงการกอสรางถนน คสล. ถนนสระแกว ซอย 6 และโครงการปรับภูมิทัศนคูน้ํา

ถนนเทศบาล 19 (บริเวณหนาสถานีตํารวจภูธรเมืองสระแกว) จํานวน 2 โครงการ
....................................................................

ดวยเทศบาลเมืองสระแกวมีความประสงคจะดําเนินการสอบราคาโครงการกอสรางถนน
คสล. ถนนสระแกว ซอย 6 และโครงการปรับภูมิทัศนคูน้ําถนนเทศบาล 19 (บริเวณหนาสถานีตํารวจภูธรเมือง
สระแกว) จํานวน 2 โครงการ ดังนี้

โครงการท่ี 1 โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนสระแกว ซอย 6
- กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 318.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

คสล. รวมกันไมนอยกวา 1,272.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด
ราคากลาง 815,000.- บาท (แปดแสนหนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน)
คาแบบแปลน 500.- บาท (หารอยบาทถวน)
กําหนดระยะเวลากอสราง 90 วัน
เอกสารแนบทาย เลขท่ี 20/2560
โครงการท่ี 2 โครงการปรับภูมิทัศนคูน้ําถนนเทศบาล 19 (บริเวณหนาสถานีตํารวจภูธร

เมืองสระแกว)
- กอสรางสะพานคนเดิน คสล. ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร ตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองสระแกวกําหนด
ราคากลาง 461,000.- บาท (สี่แสนหกหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน)
คาแบบแปลน 300.- บาท (สามรอยบาทถวน)
กําหนดระยะเวลากอสราง 90 วัน
เอกสารแนบทาย เลขท่ี 21/2560

รวมเปนเงินท้ังสิน้ 1,276,000.- บาท (หนึ่งลานสองแสนเจ็ดหม่ืนหกพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจางดังกลาว
2. ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการหรือของหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถ่ิน  และไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิและความคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคากับเทศบาลเมือง

สระแกว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ในการสอบราคาจางครั้งนี้

5. นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ-รายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

2/6. นิติท่ี..........





เอกสารสอบราคาจาง เลขท่ี 20/2560
การสอบราคาโครงการกอสรางถนน คสล. ถนนสระแกว ซอย 6

ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแกว ลงวันท่ี 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
.......................................................

เทศบาลเมืองสระแกว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล” มีความประสงคจะสอบราคาจางโครงการ
กอสรางถนน คสล. ถนนสระแกว ซอย 6 (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกว) โดยดําเนินการกอสรางถนน
คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 318.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล. รวมกันไมนอยกวา
1,272.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด

ราคากลางจํานวนเงิน 815,000.- บาท (แปดแสนหนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน)
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้

1.เอกสารแนบทายประกาศสอบราคา
1.1 รายละเอียดแนบทาย
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจางตามแบบกระทรวงมหาดไทย
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 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจาง
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 นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

2.6 นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

2.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย เวนแต
การรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได

2/หลักฐาน.....
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3. หลักฐานการเสนอราคา

ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคาเปน 3 สวนคือ

3.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล

ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชี ผูถือหุนรายใหญพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง

(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

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

(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภ.พ.20)
(5) สําเนาใบเสร็จซื้อเอกสารสอบราคา
(6) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ

1.6(1)
3.2 สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน

(2) บัญชีปริมาณงาน (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการรายละเอียดใน
ประกาศสอบราคานื้ รวมท้ังภาษีประเภทตางๆ รวมท้ังกําไรไวดวย (ปร 4, ปร 5)

(3) ยื่นบัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดตามแบบ ในขอ 1.6 (2)
(4) นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง ดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

(5) คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย
เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได

3.3 ซองใบเสนอราคาอยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1)แบบใบเสนอราคา ท้ังหมดตามแบบในขอ 1.2

4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบของการเสนอราคา ตามแบบฟอรมใบยื่นขอเสนอ

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

3/4.2 ในการ…..
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4.2 ในการเสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม

และหรือราคาตอหนวยและหรือตอรายการตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ราคารวมท่ีเสนอ
จะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคา
รวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิมภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียนและคาใชจายอ่ืน ๆ ท้ังปวงจนกระท่ัง
สงมอบพัสดุให ณ เทศบาลเมืองสระแกวหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีเทศบาลไดกําหนดภายหลังราคาท่ีเสนอจะตองกําหนด
ยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคาโดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบ
ราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาการดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไม เกิน 90 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก “เทศบาล” ใหเริ่มทํางาน

4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให
ถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงือ่นไขในเอกสารสอบราคา

4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคา ท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวหนาซองวา“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจางเลขท่ี
20/2560”ย่ืนตอเจาหนาท่ีรับซองสอบราคาไดใน วันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น.
และตั้งแตเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมช้ัน 2 ท่ีวาการอําเภอเมืองสระแกวและ ในวันท่ี 19
กรกฎาคม 2560 ถึงวันท่ี 2 สิงหาคม 2560 ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และตั้งแตเวลา 13.00 –16.30 น.
ไดท่ีงานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว

เม่ือพนกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา แตละราย

วาเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ตามขอ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม
และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา

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

ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแตวันท่ี
ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนท่ีสุด

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของ ผูท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวขางตน ณ หองประชุมช้ัน 2 ท่ีวาการอําเภอเมืองสระแกวในวันท่ี 3 สิงหาคม 2560 ตั้งแตเวลา
10.00 น.เปนตนไป

การยื่นอุทธรณตามวรรค 4 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา  การขยายระยะเวลาดังกลาวและเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง
และในการท่ีผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาท่ีไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งและใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
ยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได

4/5.หลักเกณฑ........
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5.หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา

5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ “เทศบาล” จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้นเวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือท่ีผิดแผก
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน
ตอ ”เทศบาล” เทานั้น

5.3 “เทศบาล” สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดงัตอไปนี้

(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ “เทศบาล”

(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางใดอยาง
หนึ่งหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา

(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปน
สาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน

(4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตกเติมแกไขเปลี่ยนแปลงโดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอม
ประทับตรา (ถามี) กํากับไว

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

5.5 “เทศบาล”ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ท้ังนีเ้พ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และ
ใหถือวาการตัดสินของ “เทศบาล” เปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆมิไดรวมท้ัง “เทศบาล”จะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือก
หรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือ
ใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน

ในกรณีผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ”เทศบาล”จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา
ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณหากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได “เทศบาล” มีสิทธิ
ท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนัน้

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

5/ในกรณี....



-5-
ในกรณีหากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีได

ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได

6. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับ“เทศบาล”ภายใน

7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ รอยละ 5 ของราคา
คาจางท่ีสอบราคาได ให “เทศบาล” ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึง่อยางใด  ดังตอไปนี้

6.1 เงินสด
6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาล”โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไม

เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
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

7.อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.25 ตอวันของราคาจางตาม

สัญญา

8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ1.3

แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีรับจางทําภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป นับถัด
จากวันท่ี“เทศบาล”ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วันนับ
ถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

กรณีนี้ผูรับจางไมดําเนินการกอสรางใหเปนไปตามรายละเอียดท่ีกําหนดแหงสัญญา ขาดรายการ
หนึ่งรายการใด ผูวาจางมีสิทธิจางรายอ่ืนไดโดยผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายท้ังหมด หรือใหผูวาจางหักเงิน
คาจาง หรือหลักประกันสัญญาไวโดยผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรอง และโตแยงใด ๆ ท้ังสิ้น

9.คาจางและการจายเงิน
การจายเงินคาจางตามประกาศนี้ “เทศบาล” จะจายเงินใหเม่ือผูเสนอราคา (ผูรับจาง) ไดสง

มอบงานใหกับเทศบาลเมืองสระแกวเรียบรอยถูกตองตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับงานจางไดทําการ
ตรวจรับไวถูกตองครบถวนแลวโดยแบงออกเปน 1 งวด ดังนี้

6/งวดท่ี 1...
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งวดท่ี 1 (งวดสุดทาย) คิดคากอสรางเปนเงิน 100 % ของราคาตามสัญญาจาง จะจายให
ผูรับจางเม่ือผูรับจางปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอย ดังนี้

- ดําเนินการกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 318.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ี คสล. รวมกันไมนอยกวา 1,272.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด

- ทําการติดตั้งปายประชมสัมพันธโครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด
- เก็บรายละเอียดตาง ๆ พรอมเก็บกวาดทําความสะอาดบริเวณสถานท่ีกอสรางใหเรียบรอย

กอนสงมอบงาน
ระยะเวลาดําเนินการ 90 วัน

10.ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ
10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ “เทศบาล”ไดรับอนุมัติจากเงิน.....-.....งบประมาณ

โดยเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป
10.2 เทศบาลเมืองสระแกว สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับราคาต่ําสุดถาหากผูเสนอราคาไดนําเสนอไม

เปนไปตามวัตถุประสงคการจางครั้งนี้ และคณะกรรมการเปดซองสอบราคาพิจารณาแลวไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคหรือตรงตามขอกําหนดของเทศบาลเมืองสระแกวก็จะไมรับการพิจารณาราคาใหเปนผูเสนอราคาได

10.3 เม่ือ “เทศบาล” ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม
ประกาศสอบราคาจางแลวถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองเขา
มาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชย
นาวี ดังนี้

(1) แจงการสั่งหรือการนําสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวน
แตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

(2) จัดการใหสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปน
ของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

(3) ในกรณีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี

10.4 ผูเสนอราคาซึ่ง “เทศบาล” ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทาง
ราชการกําหนดดังระบุในขอ 6“เทศบาล” อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย(ถามี) รวมท้ังพิจารณาให
เปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ

10.5 “เทศบาล” สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

ในระหวางระยะเวลากอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด และใหถือวาเงื่อนไขของประกาศสอบราคานี้เปนสวนหนึ่งของสัญญาดวย

7/มาตรฐาน....





เอกสารสอบราคาจาง เลขท่ี 21/2560
การสอบราคาโครงการปรับภูมิทัศนคูน้ําถนนเทศบาล 19

(บริเวณหนาสถานีตํารวจภูธรเมืองสระแกว)
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแกว ลงวันท่ี 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

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

ปรับภูมิทัศนคูน้ําถนนเทศบาล 19 (บริเวณหนาสถานีตํารวจภูธรเมืองสระแกว) โดยดําเนินการกอสรางสะพาน
คนเดิน คสล. ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด

ราคากลางจํานวนเงิน 461,000.- บาท (สี่แสนหกหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน)
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้

1.เอกสารแนบทายประกาศสอบราคา
1.1 รายละเอียดแนบทาย
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจางตามแบบกระทรวงมหาดไทย
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 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจาง
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 นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

2.6 นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

2.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย เวนแต
การรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสญัญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได

2/หลักฐาน.....
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3. หลักฐานการเสนอราคา

ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคาเปน 3 สวนคือ

3.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล

ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชี ผูถือหุนรายใหญพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง

(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนติิบุคคลใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

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

(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภ.พ.20)
(5) สําเนาใบเสร็จซื้อเอกสารสอบราคา
(6) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ

1.6(1)
3.2 สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน

(2) บัญชีปริมาณงาน (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการรายละเอียดใน
ประกาศสอบราคานื้ รวมท้ังภาษีประเภทตางๆ รวมท้ังกําไรไวดวย (ปร 4, ปร 5)

(3) ยื่นบัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดตามแบบ ในขอ 1.6 (2)
(4) นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง ดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

(5) คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย
เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได

3.3 ซองใบเสนอราคาอยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1)แบบใบเสนอราคา ท้ังหมดตามแบบในขอ 1.2

4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบของการเสนอราคา ตามแบบฟอรมใบยื่นขอเสนอ

ราคาของเทศบาลท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกรายละเอียดให
ถูกตองครบถวน มิฉะนั้น เทศบาลตัดสิทธิไมใหเปนผูเสนอราคาท่ีผานการคัดเลือกใหเขาเสนอราคากับเทศบาล
และลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผู
เสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
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4.2 ในการเสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม

และหรือราคาตอหนวยและหรือตอรายการตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ราคารวมท่ีเสนอ
จะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคา
รวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิมภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียนและคาใชจายอ่ืน ๆ ท้ังปวงจนกระท่ัง
สงมอบพัสดุให ณ เทศบาลเมืองสระแกวหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีเทศบาลไดกําหนดภายหลังราคาท่ีเสนอจะตองกําหนด
ยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคาโดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบ
ราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาการดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไม เกิน 90 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก “เทศบาล” ใหเริ่มทํางาน

4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให
ถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงือ่นไขในเอกสารสอบราคา

4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคา ท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวหนาซองวา“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจางเลขท่ี
21/2560”ย่ืนตอเจาหนาท่ีรับซองสอบราคาไดใน วันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น.
และตั้งแตเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมช้ัน 2 ท่ีวาการอําเภอเมืองสระแกวและ ในวันท่ี 19
กรกฎาคม 2560 ถึงวันท่ี 2 สิงหาคม 2560 ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และตั้งแตเวลา 13.00 –16.30 น.
ไดท่ีงานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว

เม่ือพนกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา แตละราย

วาเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ตามขอ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม
และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา

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

ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแตวันท่ี
ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนท่ีสุด

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของ ผูท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวขางตน ณ หองประชุมช้ัน 2 ท่ีวาการอําเภอเมืองสระแกวในวันท่ี 3 สิงหาคม 2560 ตั้งแตเวลา
10.00 น. เปนตนไป

การยื่นอุทธรณตามวรรค 4 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา  การขยายระยะเวลาดังกลาวและเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง
และในการท่ีผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาท่ีไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งและใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
ยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได

4/5.หลักเกณฑ........



-4-
5.หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา

5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ “เทศบาล” จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้นเวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือท่ีผิดแผก
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน
ตอ ”เทศบาล” เทานั้น

5.3 “เทศบาล” สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดงัตอไปนี้

(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ “เทศบาล”

(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางใดอยาง
หนึ่งหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา

(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปน
สาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรยีบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน

(4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตกเติมแกไขเปลี่ยนแปลงโดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอม
ประทับตรา (ถามี) กํากับไว

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

5.5 “เทศบาล”ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ท้ังนีเ้พ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และ
ใหถือวาการตัดสินของ “เทศบาล” เปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆมิไดรวมท้ัง “เทศบาล”จะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือก
หรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือ
ใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน

ในกรณีผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ”เทศบาล”จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา
ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณหากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได “เทศบาล” มีสิทธิ
ท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนัน้

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

5/ในกรณี....
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ในกรณีหากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีได

ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได

6. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับ“เทศบาล”ภายใน

7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ รอยละ 5 ของราคา
คาจางท่ีสอบราคาได ให “เทศบาล” ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึง่อยางใด  ดังตอไปนี้

6.1 เงินสด
6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาล”โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไม

เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
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

7.อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.25 ตอวันของราคาจางตาม

สัญญา

8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ1.3

แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีรับจางทําภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป นับถัด
จากวันท่ี“เทศบาล”ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วันนับ
ถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

กรณีนี้ผูรับจางไมดําเนินการกอสรางใหเปนไปตามรายละเอียดท่ีกําหนดแหงสัญญา ขาดรายการ
หนึ่งรายการใด ผูวาจางมีสิทธิจางรายอ่ืนไดโดยผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายท้ังหมด หรือใหผูวาจางหักเงิน
คาจาง หรือหลักประกันสัญญาไวโดยผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรอง และโตแยงใด ๆ ท้ังสิ้น

9.คาจางและการจายเงิน
การจายเงินคาจางตามประกาศนี้ “เทศบาล” จะจายเงินใหเม่ือผูเสนอราคา (ผูรับจาง) ไดสง

มอบงานใหกับเทศบาลเมืองสระแกวเรียบรอยถูกตองตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับงานจางไดทําการ
ตรวจรับไวถูกตองครบถวนแลวโดยแบงออกเปน 1 งวด ดังนี้

6/งวดท่ี 1...
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งวดท่ี 1 (งวดสุดทาย) คิดคากอสรางเปนเงิน 100 % ของราคาตามสัญญาจาง จะจายใหผูรับ

จางเม่ือผูรับจางปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอย ดังนี้
- ดําเนินการกอสรางสะพานคนเดิน คสล. ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด
- ทําการติดตั้งปายประชมสัมพันธโครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแกวกําหนด
- เก็บรายละเอียดตาง ๆ พรอมเก็บกวาดทําความสะอาดบริเวณสถานท่ีกอสรางใหเรียบรอย

กอนสงมอบงาน
ระยะเวลาดําเนินการ 90 วัน

10.ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ
10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ จายจากเงินรายได
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ “เทศบาล”ไดรับอนุมัติจากเงิน.....-.....งบประมาณ

โดยเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จายจากเงินรายได
10.2 เทศบาลเมืองสระแกว สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับราคาต่ําสุดถาหากผูเสนอราคาไดนําเสนอไม

เปนไปตามวัตถุประสงคการจางครั้งนี้ และคณะกรรมการเปดซองสอบราคาพิจารณาแลวไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคหรือตรงตามขอกําหนดของเทศบาลเมืองสระแกวก็จะไมรับการพิจารณาราคาใหเปนผูเสนอราคาได

10.3 เม่ือ “เทศบาล” ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม
ประกาศสอบราคาจางแลวถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองเขา
มาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชย
นาวี ดังนี้

(1) แจงการสั่งหรือการนําสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวน
แตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

(2) จัดการใหสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปน
ของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

(3) ในกรณีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี

10.4 ผูเสนอราคาซึ่ง “เทศบาล” ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทาง
ราชการกําหนดดังระบุในขอ 6“เทศบาล” อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย(ถามี) รวมท้ังพิจารณาให
เปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ

10.5 “เทศบาล” สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

ในระหวางระยะเวลากอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด และใหถือวาเงื่อนไขของประกาศสอบราคานี้เปนสวนหนึ่งของสัญญาดวย

7/มาตรฐาน....


































