
 

ประกาศ เทศบาลตาํบลบวัสวา่งบวัสวา่ง 
เรือ่ง สอบราคาจา้งเหมาปรบัปรงุซอ่มแซมท่อส่งน้าํและแพสง่น้าํ บา้นนาซอน หมูท่ี ่๖ 

 
เทศบาลตําบลบัวสว่าง มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ํา

และแพส่งน้ํา บ้านนาซอน หมู่ที่ ๖   ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑,๒๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมืน่สองพันบาทถ้วน) 

ผูม้สีทิธิเสนอราคาจะต้องมคีณุสมบัต ิดังต่อไปนี ้

๑. เป็นนิติบุคคล ผูม้ีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมผีลงานก่อสรา้งประเภทเดียวกัน ใน
วงเงินไม่น้อยกว่า ๖๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท 
                   ๒. ไม่เป็นผู้ทีถู่กระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว 
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสทิธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตําบลบัวสว่าง 
                   ๕. ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล
ตําบลบัวสว่าง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
 

กําหนดยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่ ๑๙ -๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ย่ืนซอง ณ กองคลัง 
เทศบาลตําบลบัวสว่าง ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. และใน
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ย่ืนซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับตําบล (ที่ว่าการ
อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร) ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น. และกําหนดเปิดซองใบ
เสนอราคาในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ณ กองคลัง เทศบาล
ตําบลบัวสว่างบัว ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ในวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม 
๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒๙๗๓๐๑๕ ในวันและเวลาราชการ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

(นายอุดร แพงทรัพย์) 
นายกเทศมนตรีตําบลบัวสว่าง 



เอกสาร สอบราคาจา้ง เลขที ่4/๒๕๕๘ 
สอบราคาจา้งเหมาปรับปรงุซอ่มแซมทอ่สง่น้าํและแพสง่น้าํ บา้นนาซอน หมู่ที ่๖ 

ตามประกาศ เทศบาลตาํบลบวัสวา่ง 
ลงวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 

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

                 เทศบาลตําบลบัวสว่าง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาลตําบล" มีความประสงค์จะ สอบราคา
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทอ่ส่งน้ําและแพส่งน้ํา บ้านนาซอน หมูท่ี่ ๖ ณ สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า บ้าน
นาซอน หมู่ที ่๖ ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้  
                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาจ้าง 
                       ๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน 
                                (๑) หลักประกนัสัญญา 
                                (๒) หลักประกนัการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
                                (๓) หลักประกนัผลงาน 
                       ๑.๕ สูตรการปรับราคา 
                       ๑.๖ บทนิยาม 
                                (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม 
                       ๑.๗     แบบบัญชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
                       ๑.๘     รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of 
Quantities) (รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผูป้ระสงค์จะเสนอ
ราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกันและเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้)  
  
                  ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                       ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ สอบราคาจ้าง 
                       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รบัผลของการสัง่ให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ  
                       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๖ 
                       ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสทิธ์ิและความคุม้กันเช่นว่านั้น  
                       ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรม 
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                       ๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่ 
สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๓๖,๐๐๐.๐๐ บาทและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติใหม้ีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ 
 
                  ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยก
ไว้นอกซองใบเสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คือ  
                       ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                         (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง 
                                         (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม(ถา้มี)
และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้
ย่ืนสําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืน
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมคา้
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มใิช่สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดนิทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติ
บุคคลให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
                                (๔) หนังสือรับรองผลงาน, หนงัสือมอบอํานาจ (ถ้าม)ี 
                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตาม
แบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
                       ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอ
ราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืน ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๓) บัญชีรายการก่อสร้าง(หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการ
วัสดุ อุปกรณ์คา่แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย 
                                (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตาม
แบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
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 ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดย
ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้
ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมี
การขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลีย่นแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
ด้วยทุกแห่ง 
                       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้
ครบถ้วน ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคา ต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน
ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จา่ย
ทั้งปวงไว้แล้ว 
                                ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐วัน นับแต่วันเปิด
ซองใบเสนอราคา โดย ภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะ
ถอนการเสนอราคามิได้ 
                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่
เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลง นามในสญัญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตําบลบัวสว่างให้
เริ่มทํางาน  
                       ๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรปู และ
รายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและ เข้าใจเอกสารสอบราคา ทัง้หมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา
ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
                       ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซอง
ถึง ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ําและแพส่งน้ํา    บ้าน
นาซอน หมู่ที ่๖ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที่๒/๒๕๕๘" ย่ืนต่อ
เจ้าหน้าที่  ระหว่างวันที่ ๑๙ -๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ย่ืนซอง ณ กองคลัง เทศบาลตําบลบัวสว่าง ต.สว่าง 
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. และในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ย่ืนซอง 
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับตําบล (ที่ว่าการอําเภอพรรณานิคม จงัหวัดสกลนคร) 
ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น. 
                                เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดย
เด็ดขาด 
                                คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตาม
ข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
 
 

/ หากปรากฏ..... 
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                                หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปดิ
ซองใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศ
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และเทศบาลตําบลบัวสว่างจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ใหค้วามร่วมมือ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว 
                                ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้
เสนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรอืเป็นผู้เสนอราคา
ที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อ
ปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจง้จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัย
อุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด  
                                คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่
มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับตําบล (ที่ว่า
การอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร) ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  
                                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิด
ซองใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่
ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็น
ว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้
ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
                  ๕. หลักเกณฑแ์ละสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี้ เทศบาลตําบลบัวสว่างจะพิจารณาตดัสินด้วย ราคา
รวม 
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยืน่หลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะ
กรรมการฯจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มใิช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี
ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชนต่์อเทศบาลตําบลบัวสว่างเท่านั้น  
                       ๕.๓ เทศบาลตําบลบัวสว่างสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชผีู้รับเอกสาร สอบราคา หรือใน
หลักฐานการรบัเอกสารสอบราคา ของเทศบาลตําบลบัวสว่าง 
                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง
ใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
 

/(3) เสนอรายละเอียด....... 
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                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่
เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาหรือเทศบาลตําบลบัวสว่าง มีสทิธ์ิให้ผูเ้สนอราคาชี้แจงข้อเทจ็จริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจรงิอื่น
ใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลตําบลบัวสว่างมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญา หาก
หลักฐานดังกลา่วไม่มีความเหมาะสมหรือไมถู่กต้อง 
                       ๕.๕ เทศบาลตําบลบัวสว่างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคา
ใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการ
หนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสิน ของเทศบาลตําบลบัว
สว่างเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตําบลบัวสว่างจะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสาร
อันเปน็เท็จ หรอืใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  
                                ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา หรือเทศบาลตําบลบัวสว่างจะให้ผู้เสนอ
ราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เชือ่ได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม สอบราคาจ้าง ให้
เสร็จสมบูรณ ์หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลตําบลบัวสว่างมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอ
ราคารายนั้น  
                       ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่
มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาทีก่ระทําการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ เทศบาลตําบลบัวสว่างมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา
ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๕ และเทศบาลตาํบลบัวสว่างจะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
                                ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
                  ๖. การทําสัญญาจ้าง 
                       ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับ
เทศบาลตําบลบัวสว่างภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ สอบราคา ได้ ให้เทศบาลตําบลบัวสว่างยึดถือไว้ในขณะ
ทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 
 

/ 6.1 เงินสด..... 
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                       ๖.๑ เงินสด 
                       ๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตําบลบัวสว่าง โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทํา
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการ 
                       ๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (๑) 
                       ๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลกัทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการ
ต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ ๑ .๔ (๑) 
                       ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนีจ้ะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ
ราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผกูพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 
                  ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                       กรมจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด ดังนี้ 
                                งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน ทั้งหมดให ้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทัง้ทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
 
                  ๘. อัตราค่าปรับ 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑0 ของค่าจ้างตาม
สัญญาต่อวัน 
 
                  ๙. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรอืทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุ
ในข้อ ๑.๓ แลว้แต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า ๑ ปี นับถดัจากวันที่เทศบาลตําบลบัวสว่างได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขใหใ้ช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 
                  ๑๐. ข้อสงวนสิทธ์ิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
                       ๑๐.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
                                การลงนามในสญัญาจะกระทาํได้ต่อเมื่อเทศบาลตําบลบัวสว่างได้รับอนุมัติ
เงินค่าก่อสร้างจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แล้วเท่านั้น 
                                ราคากลางของงานก่อสร้างในการ สอบราคา ครั้งนี้เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑,๒๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมืน่สองพันบาทถ้วน) 
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                       ๑๐.๒ เมือ่เทศบาลตําบลบัวสว่างได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดใหเ้ป็นผู้รับจ้างและได้
ตกลงจ้างตาม สอบราคาจ้าง แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับ
ขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                                (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื่นได้ 
                                (๒) จัดการให้สิง่ของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือทีม่ีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออื่นที่มิใช่เรอืไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                       ๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลตําบลบัวสว่างได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ ในข้อ ๖ เทศบาลตําบลบัวสว่างอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                       ๑๐.๔ เทศบาลตําบลบัวสว่างสงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดใน
แบบสัญญาใหเ้ป็นไปตามความเห็นของสํานักงาน อัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
                  ๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
                       การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนํามาใช้ใน
กรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือ เพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปน้ี 
                       ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ ์สูตรและวิธีคํานวณที่ใช้กับสญัญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สงิหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง 
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                       สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กําหนดไว้ในวันแลว้เสร็จตามที่
กําหนดไว้ในสัญญา หรือภายใน ระยะเวลาที่เทศบาลตําบลบัวสว่างได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของ
ทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕ 
 
                 ๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ
ระเบียบได้กําหนดไว้โดย เคร่งครัด 
 
 

   เทศบาลตําบลบัวสว่าง 
   ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 


