
 

 

ประกาศ เทศบาลต าบลขุนพดัเพง็ 

เร่ือง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางจราจรแบบ Cape Seal สายบ้านโป่ง - บ้านคลองตัน หมู่ที ่๕ และหมู่ที ่๖ 
ต าบลสระยายโสม 

  

                    เทศบาลต าบลขนุพดัเพง็มีความประสงคจ์ะสอบราคาจา้งเหมาก่อสร้างถนนลาดยางจราจรแบบ Cape Seal สาย
บา้นโป่ง – บา้นคลองตนั หมู่ท่ี ๕ และหมู่ท่ี ๖ ต าบลสระยายโสม ขนาดผวิจราจรกวา้ง ๗.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๒๕ 
เมตร ไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ ๓,๖๒๕ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลต าบลขนุพดัเพง็ก าหนด พร้อมป้าย
แสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง จ านวน ๓ ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาคร้ังน้ีเป็นเงินทั้งส้ิน
๑,๘๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงลา้นแปดแสนเกา้หม่ืนส่ีพนับาทถว้น) 
                    ทั้งน้ีเทศบาลต าบลขนุพดัเพง็จะลงนามในสัญญาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน
จดัสรร เป็นเงิน ๘๔๒,๓๐๐.๐๐ บาท  และเงินสะสมท่ีเทศบาลต าบลขนุพดัเพง็สมทบ เป็นเงิน ๙๖๐,๖๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน ๑,๘๐๒,๙๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงลา้นแปดแสนสองพนัเกา้ร้อยบาทถว้น) 
          ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

                   ๑. เป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ีสอบราคาจา้ง ซ่ึงมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนั ในวงเงินไม่นอ้ย
กวา่ ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
                   ๒. ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้ 
                   ๓. ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้
ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
                   ๔. ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่เทศบาลต าบลขนุพดัเพง็ ณ  วนั
ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการสอบราคาจา้งคร้ังน้ี 

                   ๕.บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญา ตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบญัชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 
                   ๖.บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงไดด้ าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลางท่ีเวบ็ไซตศู์นยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
                   ๗.คู่สัญญาตอ้งรับจ่ายเงินผา่นบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั เวน้แต่ การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืน
บาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

                     ก าหนดยืน่ซองสอบราคา ในวนัท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวนัท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลงัเทศบาลต าบลขนุพดัเพง็ ระหวา่งวนัท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวนัท่ี ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ และในวนัท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซ้ือการจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ระดบัอ าเภอ (ท่ีวา่การอ าเภออู่ทอง ชั้น ๒)  



 

 
                     ประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนในการสอบราคา คร้ังน้ี 
ณ  ส านกังานเทศบาลต าบลขุนพดัเพง็ ในวนัท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นตน้ไป และก าหนดเปิดซองใบ
เสนอราคาในวนัท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นตน้ไป 

          ผูส้นใจติดต่อขอซ้ือเอกสารสอบราคาจา้งในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ไดท่ี้ กองคลงัเทศบาลต าบลขนุพดัเพง็ ใน
วนัท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวนัท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดไดท่ี้
เวบ็ไซต ์www khunpadpeng.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐ ๓๕๔๔ ๖๕๑๐-๑๑ ต่อ ๑๐๖ ในวนัและเวลา
ราชการ 
  
 
  

                                                                  ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ไพศาล วอ่งไวกลยทุธ์ 
(นายไพศาล วอ่งไวกลยทุธ์) 

นายกเทศมนตรีต าบลขนุพดัเพง็ 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ๓/๒๕๖๐ 

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางจราจรแบบ Cape Seal สายบ้านโป่ง - บ้านคลองตัน หมู่ที ่๕ และหมู่ที ่๖ ต าบล
สระยายโสม 

ตามประกาศ เทศบาลต าบลขุนพดัเพง็ 
ลงวนัที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

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

                 เทศบาลต าบลขนุพดัเพง็ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ "เทศบาลต าบลขนุพดัเพง็" มีความประสงคจ์ะ สอบราคาจา้ง
ก่อสร้างถนนลาดยางจราจรแบบ Cape Seal สายบา้นโป่ง - บา้นคลองตนั หมู่ท่ี ๕ และหมู่ท่ี ๖ ต าบลสระยาย
โสม ณ หมู่ท่ี ๕ และหมู่ท่ี ๖ โดยมีขอ้แนะน าและขอ้ก าหนด ดงัต่อไปน้ี  
 
                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาจา้ง 
                       ๑.๔ แบบหนงัสือค ้าประกนั 
                                (๑) หลกัประกนัสัญญา 
                                (๒) หลกัประกนัการรับเงินค่าจา้งล่วงหนา้ 
                                (๓) หลกัประกนัผลงาน 
                       ๑.๕ สูตรการปรับราคา 
                       ๑.๖ บทนิยาม 
                                (๑) ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
                                (๒) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
                       ๑.๗     แบบบญัชีเอกสาร 
                                (๑) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                (๒) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
                       ๑.๘     รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities) (รายละเอียด
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อใหผู้ป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดรู้้ขอ้มูลไดเ้ท่าเทียมกนัและ
เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได)้ 
  
                  ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                       ๒.๑ ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ี สอบราคาจา้ง 
                       ๒.๒ ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการและไดแ้จง้
เวยีนช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ  



 
 
                       ๒.๓ ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๖ 
                       ๒.๔ ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้
แต่รัฐบาล ของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น  
                       ๒.๕ มีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกนักบังานท่ี สอบราคาจา้ง ในวงเงินไม่นอ้ย
กวา่ ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาทและเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ย
ระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัใหมี้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 
รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีกรมเช่ือถือ 
 
                  ๓. หลกัฐานการเสนอราคา 
                       ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยื่นมาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา โดยแยกไวน้อกซองใบ
เสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คือ  
                       ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
                                (๑) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                         (ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อ านาจควบคุม(ถา้มี) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                                         (ข) บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อ านาจควบคุม(ถา้มี)และบญัชีผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                                (๒) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ใหย้ืน่ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนของผูน้ั้น ส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน
ของผูเ้ป็นหุน้ส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                                (๓) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ใหย้ืน่ส าเนาสัญญาของ
การเขา้ร่วมคา้ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ี
มิใช่สัญชาติไทย ก็ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลใหย้ืน่เอกสารตามท่ีระบุไวใ้น (๑) 
                                (๔) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 
                                (๕) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๑) 
                       ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
                                (๑) หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลอ่ืน ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๒) ส าเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้าง  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 
 



 
                                (๓) บญัชีรายการก่อสร้าง(หรือใบแจง้ปริมาณงาน) ซ่ึงจะตอ้งแสดงรายการวสัดุ อุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไวด้ว้ย 
                                (๔) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ขอ้ ๑.๗ (๒) 
 
                  ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่เสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาน้ี โดยไม่มีเง่ือนไข
ใด ๆ ทั้งส้ิน และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน จ านวนเงินท่ี
เสนอจะตอ้งระบุตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัอกัษร โดยไม่มีการขดูลบหรือแกไ้ข หากมีการขดูลบ ตกเติม แกไ้ข 
เปล่ียนแปลงจะตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) ก ากบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 
                       ๔.๒ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุและราคาในบญัชีรายการก่อสร้างใหค้รบถว้น ในการ
เสนอราคา ใหเ้สนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา ต่อหน่วย และ
หรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาใหถู้กตอ้ง ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลข
และตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัใหถื้อตวัหนงัสือเป็นส าคญั โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวแ้ลว้ 
                                ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่ ๙๐วนั นบัแต่วนัเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดย ภายในก าหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได ้
                       ๔.๓ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จไม่เกิน ๙๐ วนั นบัถดัจากวนั
ลง นามในสัญญาจา้ง หรือวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จากเทศบาลต าบลขนุพดัเพง็ใหเ้ร่ิมท างาน  
                       ๔.๔ ก่อนยืน่ซองสอบราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ี้
ถว้นและ เขา้ใจเอกสารสอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
                       ๔.๕ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยืน่ซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหนา้ซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจา้งก่อสร้างถนนลาดยางจราจรแบบ Cape Seal สายบา้นโป่ง - บา้นคลองตนั หมู่ท่ี 
๕ และหมู่ท่ี ๖ ต าบลสระยายโสม โดยระบุไวท่ี้หนา้ซองวา่ "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขท่ี๓/
๒๕๖๐" ยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ี ในวนัท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ถึงวนัท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง
เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลงัเทศบาลต าบลขนุพดัเพง็ ระหวา่งวนัท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวนัท่ี ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๖๐ และในวนัท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซ้ือการจา้งขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอ (ท่ีวา่การอ าเภออู่ทอง ชั้น ๒) 
                                เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่ซองสอบราคา แลว้จะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 
                                คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาแต่ละราย
วา่ เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ตามขอ้ ๑.๖ (๑) ณ วนัประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
 
 



 
                                หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอราคา
วา่ มีผูเ้สนอราคากระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๖ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เช่ือวา่มีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู ้
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา และประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือก และ
เทศบาลต าบลขนุพดัเพง็จะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้้งงาน เวน้แต่คณะกรรมการฯ จะวนิิจฉยัได้
วา่ผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิไดเ้ป็นผูริ้เร่ิมใหมี้
การกระท าดงักล่าว 
                                ผูเ้สนอราคาท่ีถูกตดัรายช่ือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาเพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศสอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการ
ขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าวต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัภายใน ๓ วนั นบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวนิิจฉยัอุทธรณ์ของผูว้า่ราชการจงัหวดัใหถื้อเป็นท่ีสุด  
                                คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการ
คดัเลือก ดงักล่าวขา้งตน้ ณ ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซ้ือการจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอ 
(ท่ีวา่การอ าเภออู่ทอง ชั้น ๒) ในวนัท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นตน้ไป  
                                การยืน่อุทธรณ์ตามวรรคหา้ ยอ่มไม่เป็นเหตุใหมี้การขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เวน้แต่ผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณาเห็นวา่ การขยายระยะเวลาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่ง
ยิง่ และในกรณีท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณาเห็นดว้ยกบัค าคดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์ และเห็นวา่การยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัมีอ านาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดงักล่าวได ้
 
                  ๕. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการ สอบราคา คร้ังน้ี เทศบาลต าบลขนุพดัเพง็จะพิจารณาตดัสินดว้ย ราคารวม 
                       ๕.๒ หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๒ หรือยืน่หลกัฐานการเสนอราคาไม่
ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓ หรือยืน่ซองสอบราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๔ แลว้ คณะกรรมการฯจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดหรือผดิหลงเพียงเล็กนอ้ย หรือท่ีผดิแผกไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญั ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อ
เทศบาลต าบลขนุพดัเพง็เท่านั้น  
                       ๕.๓ เทศบาลต าบลขนุพดัเพง็สงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผนัใน
กรณีดงัต่อไปน้ี 
                                (๑) ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้น ในบญัชีผูรั้บเอกสาร สอบราคา หรือในหลกัฐานการรับ
เอกสารสอบราคา ของเทศบาลต าบลขนุพดัเพง็ 
                                (๒) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาอยา่งหน่ึงอยา่ง
ใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
 



 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเป็น
สาระส าคญั หรือมีผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 
                                (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตกเติม แกไ้ขเปล่ียนแปลง โดยผูเ้สนอราคามิไดล้งลายมือช่ือ
พร้อมประทบัตรา (ถา้มี) ก ากบัไว ้
                       ๕.๔ ในการตดัสินการสอบราคา หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาล
ต าบลขนุพดัเพง็ มีสิทธ์ิใหผู้เ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เทจ็จริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้สนอ
ราคาได ้เทศบาลต าบลขนุพดัเพง็มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกตอ้ง 
                       ๕.๕ เทศบาลต าบลขนุพดัเพง็ทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ี
เสนอทั้งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการ สอบราคาโดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ได ้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคญั และใหถื้อวา่การตดัสิน ของเทศบาลต าบลขุนพดัเพง็เป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ มิได ้รวมทั้งเทศบาลต าบลขนุพดัเพง็จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูทิ้้งงาน ไม่
วา่จะเป็นผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคากระท าการโดยไม่
สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นตน้  
                                ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาต ่าสุด เสนอราคาต ่าจนคาดหมายไดว้า่ไม่อาจด าเนินงานตามสัญญา
ได ้คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา หรือเทศบาลต าบลขุนพดัเพง็จะใหผู้เ้สนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลกัฐานท่ี
ท าใหเ้ช่ือไดว้า่ผูเ้สนอราคาสามารถด าเนินงานตาม สอบราคาจา้ง ใหเ้สร็จสมบูรณ์ หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟัง
ได ้เทศบาลต าบลขนุพดัเพง็มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น  
                       ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการเปิดซองสอบราคาวา่ ผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการ
คดัเลือกตามท่ีไดป้ระกาศรายช่ือไว ้ตามขอ้ ๔.๕ เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคาราย
อ่ืน ณ วนัประกาศสอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็น
ธรรม ตามขอ้ ๑.๖ เทศบาลต าบลขนุพดัเพง็มีอ านาจท่ีจะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าว
ออกจากประกาศรายช่ือตามขอ้ ๔.๕ และเทศบาลต าบลขนุพดัเพง็จะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผูทิ้้ง
งาน 
                                ในกรณีน้ีหากผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณาเห็นวา่ การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ด าเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่ผูว้า่ราชการจงัหวดัมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดงักล่าวได ้
                  ๖. การท าสัญญาจ้าง 
                       ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งท าสัญญาจา้งตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ ๑.๓ กบัเทศบาลต าบลขนุพดั
เพง็ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ ๕ ของ
ราคาค่าจา้งท่ี สอบราคา ได ้ใหเ้ทศบาลต าบลขนุพดัเพง็ยดึถือไวใ้นขณะท าสัญญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึง
อยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
 



 
                       ๖.๑ เงินสด 
                       ๖.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายใหแ้ก่เทศบาลต าบลขนุพดัเพง็ โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท าสัญญาหรือก่อน
หนา้นั้นไม่เกิน ๓ วนัท าการ 
                       ๖.๓ หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๑) 
                       ๖.๔ หนงัสือค ้าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทัเงินทุน หรือ
บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้าประกนั
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้ช่ือเวียนใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ช้
ตามแบบหนงัสือค ้าประกนั ดงัระบุในขอ้ ๑ .๔ (๑) 
                       ๖.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
                 หลกัประกนัน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการสอบราคา (ผูรั้บ
จา้ง) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาจา้งแลว้ 
 
                  ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                       กรมจะจ่ายเงินค่าจา้ง โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด ดงัน้ี 
                                งวดสุดทา้ย เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน ทั้งหมด
ให ้แลว้เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานท่ีก่อสร้างใหส้ะอาดเรียบร้อย 
 
                  ๘. อตัราค่าปรับ 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้งขอ้ ๑๗ ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจา้งตามสัญญาต่อวนั 
 
                  ๙. การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
                       ผูช้นะการสอบราคา ซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือท าสัญญาจา้งตามแบบดงัระบุใน
ขอ้ ๑.๓ แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจา้งท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่นอ้ย
กวา่ ๒ ปี นบัถดัจากวนัท่ีเทศบาลต าบลขนุพดัเพง็ไดรั้บมอบงาน โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ช้
การไดดี้ดงัเดิมภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง 
 
                  ๑๐. ข้อสงวนสิทธ์ิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๑๐.๑ เงินค่าจา้งส าหรับงานจา้งคร้ังน้ีไดม้าจากการจดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และเงินสมทบท่ีเทศบาลต าบลขนุพดัเพง็จ่ายขาดเงิน
สะสม คร้ังท่ี ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐                 
                                การลงนามในสัญญาจะกระท าไดต่้อเม่ือเทศบาลต าบลขนุพดัเพง็ไดรั้บอนุมติัเงินค่าก่อสร้าง
จากงบประมาณดงัน้ี  
 



 
                                              (๑) เงินท่ีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น โครงการตามมาตรการสนบัสนุนการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
เศรษฐกิจ  และสังคมภายในทอ้งถ่ิน เป็นเงิน ๘๔๒,๓๐๐.๐๐ บาท  
                                              (๒)  เงินสะสมท่ีเทศบาลต าบลขนุพดัเพง็สมทบ เป็นเงิน ๙๖๐,๖๐๐.๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๑,๘๐๒,๙๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงลา้นแปดหม่ืนสองพนัเกา้ร้อยบาทถว้น)  ทั้งน้ี จะเรียกผูไ้ดรั้บการ
คดัเลือกมาท าสัญญาต่อเม่ือไดรั้บแจง้จดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินแลว้เท่านั้น  
                                ราคากลางของงานก่อสร้างในการ สอบราคา คร้ังน้ีเป็นเงินทั้งส้ิน ๑,๘๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึง
ลา้นแปดแสนเกา้หม่ืนส่ีพนับาทถว้น) 
                       ๑๐.๒ เม่ือเทศบาลต าบลขนุพดัเพง็ไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลงจา้ง
ตาม สอบราคาจา้ง แลว้ ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสั่งหรือน าส่ิงของมาเพื่องานจา้งดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศและของ
นั้นตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาว ีดงัน้ี  
                                (๑) แจง้การสั่งหรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อกรมเจา้ท่าภายใน ๗ วนั นบัถดั
จากวนัท่ีผูรั้บจา้งสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้
ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
                                (๒) จดัการใหส่ิ้งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่า ใหบ้รรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือ
ไทย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี 
                       ๑๐.๓ ผูเ้สนอราคาซ่ึงเทศบาลต าบลขนุพดัเพง็ไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปท าสัญญาหรือขอ้ตกลงภายใน
เวลาท่ีทางราชการก าหนดดงัระบุไว ้ในขอ้ ๖ เทศบาลต าบลขนุพดัเพง็อาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหาย
อ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๑๐.๔ เทศบาลต าบลขนุพดัเพง็สงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส านกังาน อยัการสูงสุด (ถา้มี) 
 
                  ๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
                       การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดงัระบุในขอ้ ๑.๕ จะน ามาใชใ้นกรณีท่ีค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรือ เพิ่มข้ึน โดยวธีิการต่อไปน้ี 
                       ตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ ์สูตรและวธีิค านวณท่ีใชก้บัสัญญาแบบปรับราคาไดต้ามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวนัท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เร่ือง การพิจารณาช่วยเหลือผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนงัสือส านกั
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 



 
                       สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะตอ้งคงท่ีท่ีระดบัท่ีก าหนดไวใ้นวนัแลว้เสร็จตามท่ีก าหนดไวใ้น
สัญญา หรือภายใน ระยะเวลาท่ีเทศบาลต าบลขนุพดัเพง็ไดข้ยายออกไป โดยจะใชสู้ตรของทางราชการท่ีไดร้ะบุใน
ขอ้ ๑.๕ 
 
                 ๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง 
                       เม่ือเทศบาลต าบลขนุพดัเพง็ไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลงจา้งก่อสร้าง
ตามประกาศน้ีแลว้ผูเ้สนอราคา จะตอ้งตกลงวา่ในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าว ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีและใชผู้ผ้า่น
การทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก ช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา ในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๑ ของแต่ละสาขาช่าง แต่
จะตอ้งมีช่างจ านวนอยา่งนอ้ย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดงัต่อไปน้ี 
                       ช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา 
                                              
                  ๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                       ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้างผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและระเบียบไดก้ าหนด
ไวโ้ดย เคร่งครัด 
  
  

เทศบาลต าบลขนุพดัเพง็ 
  

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 


