
 
เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที ่1/๒๕๕9 

สอบราคาจา้งเหมาโครงการปรบัปรงุซอ่มแซมสถานสีูบน า้ด้วยไฟฟ้า บา้นสว่าง ม. 1   
ตามประกาศ เทศบาลตา้บลบวัสว่าง 
ลงวนัที ่11  พฤศจกิายน  ๒๕๕๘ 
...................................................... 

                 เทศบาลต้าบลบัวสว่าง   ซึ่งต่อไปนี เรียกว่า  "เทศบาลต้าบล"   มีความประสงค์จะ  สอบราคา
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า บ้านสว่าง หมู่ 1 ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  
ตามแบบเทศบาลต้าบลบัวสว่างก้าหนด  เป็นเงินงบประมาณทั งสิ น 1,663,000.- บาท (-หนึ่งล้านหกแสนหก
หมื่นสามพันบาทถ้วน-)  โดยมีข้อแนะน้าและข้อก้าหนด ดังต่อไปนี   
                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาจ้าง 
                       ๑.๔ แบบหนังสือค ้าประกัน 
                                (๑) หลักประกันสัญญา 
                                (๒) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
                                (๓) หลักประกันผลงาน 
                       ๑.๕ สูตรการปรับราคา 
                       ๑.๖ บทนยิาม 
                                (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
                       ๑.๘ รายละเอียดการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities) 
(รายละเอียดการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้   
เท่าเทียมกันและเพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้)  
                  ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                       ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ สอบราคาจ้าง 
                       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ  
                        ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 
                       ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั น  
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             ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื องต้นในการจ้างของเทศบาลต้าบล 
บัวสว่าง 
                       ๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบ
ราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 831,500.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลต้าบลบัวสว่างเชื่อถือ 
 
                  ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คือ  
                        ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  
                                (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                         (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
                                         (ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม(ถ้ามี)และบัญชีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
                                (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั น ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนาบัตร
ประจ้าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั งรับรองส้าเนาถูกต้อง 
                                (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส้าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                                 (๔) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP 
                                 (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตาม
แบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
                        ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  
                                (๑) หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบ
อ้านาจให้บุคคลอ่ืน ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๒) ส้าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง  พร้อมทั งรับรองส้าเนาถูกต้อง 
                                (๓) บัญชีรายการก่อสร้าง(หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ 
อุปกรณ์ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั งก้าไรไว้ด้วย 
                                (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๒) 
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  ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก้าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี  โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั งสิ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
จ้านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก้ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน  
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา    
ต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั งนี  ราคารวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกันทั งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส้าคัญ โดยคิดราคารวม
ทั งสิ นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั งปวงไว้แล้ว 
                                ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 12๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง  
ใบเสนอราคา โดย ภายในก้าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้ 
                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  9๐ วัน    
นับถัดจากวันลง นามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลต้าบลบัวสว่างให้เริ่มท้างาน  
   ๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและ เข้าใจเอกสารสอบราคา ทั งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคา 
                       ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคา
ตามเอกสาร สอบราคา เลขท่ี 1/๒๕๕9 " ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่  11  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  24 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ยื่นซอง ณ กองคลัง เทศบาลต้าบลบัวสว่าง ตั งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. และใน
วันที่ 25 พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ยื่นซอง  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื อจัดจ้างระดับต้าบล (ที่ว่าการ
อ้าเภอพรรณานิคม)  ตั งแต่เวลา 10.00 น. – ๑1.00 น. 
                       เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 
                                คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
แต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศ
สอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                                หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบ
เสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือก และเทศบาลต้าบลบัวสว่างจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ งงาน เว้นแต่คณะ
กรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทาง
ราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท้าดังกล่าว 
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                                ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด  
                                 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา
ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื อจัดจ้างระดับต้าบล (ที่ว่าการ
อ้าเภอพรรณานิคม) ในวันที่ 26  พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ตั งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  
                                 การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการ
เปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่
ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค้าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวง
มีอ้านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
                  ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั งนี  เทศบาลต้าบลบัวสว่างจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ ทั งนี  เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อเทศบาลต้าบลบัวสว่างเท่านั น  
                        ๕.๓ เทศบาลต้าบลบัวสว่างสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มี
การผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี  
                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคา ของเทศบาลต้าบลบัวสว่าง 
                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือ
ทั งหมดในใบเสนอราคา 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก้าหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็น
สาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก้ากับไว้ 
                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการท้าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
เทศบาลต้าบลบัวสว่าง มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับ
ผู้เสนอราคาได้ เทศบาลต้าบลบัวสว่างมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ท้าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
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                       ๕.๕ เทศบาลต้าบลบัวสว่างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั งนี  เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเปน็ส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสิน ของเทศบาลต้าบลบัวสว่างเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั งเทศบาลต้าบลบัวสว่างจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคา
เป็นผู้ทิ งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา
กระท้าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอ
ราคาแทน เป็นต้น  
                                 ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาต่้าสุด เสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด้าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา หรือเทศบาลต้าบลบัวสว่างจะให้ผู้เสนอราคานั น
ชี แจงและแสดงหลักฐานที่ท้าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด้าเนินงานตาม สอบราคาจ้าง ให้เสร็จสมบูรณ์ 
หากค้าชี แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลต้าบลบัวสว่างมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั น  
  ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาราย
อ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ ๑.๖ เทศบาลต้าบลบัวสว่างมีอ้านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๕ และเทศบาลต้าบลบัวสว่างจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั น
เป็นผู้ทิ งงาน 
                                ในกรณีนี หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่
ได้ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอ้านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 
 
                  ๖. การท้าสัญญาจ้าง 
                       ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท้าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับเทศบาล
ต้าบลบัวสว่างภายใน ๗ วัน นบัถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับ
ร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างท่ี สอบราคา ได้ ให้เทศบาลต้าบลบัวสว่างยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี  
                       ๖.๑ เงินสด 
                       ๖.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต้าบลบัวสว่าง โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้าสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั นไม่เกิน ๓ วันท้าการ 
                       ๖.๓ หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค ้าประกันดังระบุในข้อ 
๑.๔ (๑) 
   ๖.๔ หนังสือค ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้
ตามแบบหนังสือค ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑ .๔ (๑) 
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                        ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                    หลักประกันนี จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี ย ภายใน ๑๕ วัน นบัถัดจากวันที่ผู้
ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 
                  ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                       เทศบาลต้าบลบัวสว่างจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด ดังนี  
                                งวดสุดท้าย เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน ทั งหมดให้ แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั งท้าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
  
                  ๘. อัตราค่าปรับ 

  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ๑๗ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑0 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 
                  ๙. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท้าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 
๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
นับถัดจากวันที่เทศบาลต้าบลบัวสว่างได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง 
 
                  ๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๑๐.๑ เงินค่าจ้างส้าหรับงานจ้างครั งนี ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 2559 
                                การลงนามในสัญญาจะกระท้าได้ต่อเมื่อเทศบาลต้าบลบัวสว่างได้รับอนุมัติเงินค่า
ก่อสร้างจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕9  แล้วเท่านั น 
                                ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั งนี เป็นเงินทั งสิ น1,663,000.- บาท 
(-หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-) 
                        ๑๐.๒ เมื่อเทศบาลต้าบลบัวสว่างได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและ
ได้ตกลงจ้างตาม สอบราคาจ้าง แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของนั นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี   
                                 (๑) แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
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                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                       ๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลต้าบลบัวสว่างได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก้าหนดดังระบุไว้ ในข้อ ๖ เทศบาลต้าบลบัวสว่างอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๑๐.๔ เทศบาลต้าบลบัวสว่างสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก้าหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส้านักงาน อัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
       ๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
                       การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน้ามาใช้ในกรณีท่ี
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือ เพ่ิมขึ น โดยวิธีการต่อไปนี  
                       ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค้านวณท่ีใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนังสือส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                       สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ท่ีระดับที่ก้าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก้าหนด
ไว้ในสัญญา หรือภายใน ระยะเวลาที่เทศบาลต้าบลบัวสว่างได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้
ระบุในข้อ ๑.๕ 
 
                 ๑๒. การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ 
                       ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
ได้ก้าหนดไว้โดย เคร่งครัด  
 
 
  

เทศบาลต้าบลบัวสว่าง 
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ประกาศเทศบาลตา้บลบัวสวา่ง 
เรือ่ง สอบราคาจา้งเหมาโครงการปรบัปรงุซอ่มแซมสถานสีูบน า้ดว้ยไฟฟ้า บ้านสวา่ง หมู ่1 

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

                   เทศบาลต้าบลบัวสว่างมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานี
สูบน ้าด้วยไฟฟ้า บ้านสว่าง หมู่ 1  ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบลบัวสว่างก้าหนด  ราคากลางของงานก่อสร้าง
ในการสอบราคาครั งนี เป็นเงินทั งสิ น 1,663,000.- บาท  (-หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-)  
 

ผูม้สีิทธเิสนอราคาจะต้องมีคณุสมบตั ิดงัต่อไปนี   
 

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน     
ในวงเงินไม่น้อยกว่า 831,500 บาท 
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั น 
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื องต้นในการจ้างของเทศบาลต้าบลบัวสว่าง 
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต้าบล  
บัวสว่าง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาจ้างครั งนี  
          6. เป็นผู้ผ่านการลงทะเบียนผู้ค้าในระบบการจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 
  

          ก้าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 11 – 24  พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ยื่นซอง ณ กองคลัง เทศบาลต้าบล
บัวสว่าง ตั งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. และในวันที่ 25  พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื อจัดจ้างระดับต้าบล (ที่ว่าการอ้าเภอพรรณานิคม)ตั งแต่เวลา 10.00 น.-11.00 น. และ
ก้าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  26  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ ตั งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

ผู้สนใจติดต่อขอซื อเอกสารสอบราคาจ้างในอัตราชุดละ 1,000 บาท   ได้ที่  กองคลัง  เทศบาลต้าบล  
บัวสว่าง อ้าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 11  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน  
๒๕๕๘ ตั งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๙๗๓-๐๑๕ ในวนัและเวลาราชการ 
 
    ประกาศ ณ วันที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  
 
 
 

(นายอุดร แพงทรัพย์) 
นายกเทศมนตรีต้าบลบัวสว่าง 

 



 
 
  
 
 
 


