
 
ประกาศเทศบาลต าบลแม่วาง 

เรื่อง    สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.  ประเภท ถนน  จ านวน  1  โครงการ 
------------------------------------------- 

   เทศบาลต าบลแม่วาง     มีความประสงค์จะด าเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ประเภท ถนน  จ านวน 1  โครงการ   ซึ่งก าหนดรายละเอียดดังนี้ 

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยหน้า อบต.ดอนเปา  หมู่ที่  3  บ้านกิ่วแลป่าเป้า                
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่  ขนาดกว้าง 3.50  เมตร  ยาว 364.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือ                
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  1,274 .00  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแม่วาง งบประมาณ                       
724,000.- บาท   (เจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
ราคากลาง  724,000.- บาท   (เจ็ดแสนสองหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

  ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ    
                        1.   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว               
   2.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
   3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
   4.    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่
เทศบาลต าบลแม่วาง  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
   5.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับที่สอบราคา  วงเงินไม่น้อยกว่า              
289,600 .- บาท  (สองแสนแปดหม่ืนเก้าพันหกร้อย บาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่ “เทศบาล” เชื่อถือ โดยผู้
เสนอราคา จะต้องส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

  6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                    7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e – Government Procurement : e-GP ) และต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
           8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่
ละครั้ง  ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
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ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังค าชี้แจงใน   วันที่  5  ตุลาคม   2558    ระหว่างเวลา  
10.00 – 11.00 น. โดยมาพร้อมกัน ณ ส านักงานเทศบาลต าบลแม่วาง ส าหรับผู้ที่ไม่ประสงค์ดูสถานที่ ให้
ถือว่าได้ทราบเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง ปัญหาอุปสรรคและรายละเอียดอื่นๆดีแล้ว หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรค
ที่เกิดขึ้นจากการท างาน จะน ามาอ้างให้พ้นผิดต่อส านักงานเทศบาลต าบลแม่วาง และจะน ามาเป็นข้ออ้างเพ่ือ
เรียกร้องสิทธิใดๆในภายหลังมิได้   

  ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  21 กันยายน   2558    ถึงวันที่ 5 ตุลาคม   2558              
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลแม่วาง และวันสุดท้าย  วันที่  6 ตุลาคม  2558   ยื่น  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ  (ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอแม่วาง   ที่ว่าการอ าเภอแม่วาง)  ในวันและเวลา
ราชการ (08.30 - 16.30 น.) 

          ก าหนดตรวจสอบคุณสมบตัิ(ผลประโยชน์ร่วมกัน) และก าหนดเปิดซองสอบราคาใน ณ ศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ   (ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอแม่วาง   ที่ว่าการอ าเภอแม่วาง )   
วันที่  7  ตุลาคม  2558   ตั้งแต่เวลา   09.00  น. เป็นต้นไป 

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนรายละเอียดการก่อสร้าง โครงการดังกล่าว  ราคาชุดละ   
700.-  บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)   ซื้อแบบได้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลแม่วาง (กองคลัง/งานพัสดุ) ระหว่าง
วันที่  21  กันยายน   ถึงวันที่  2 ตุลาคม   2558  ในวันและเวลาราชการ หรือ สอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข (053)-830882-3 ต่อ 53 

                                 ประกาศ  ณ  วันท่ี   21    เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558 

 
 

(นายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร) 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่วาง 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่   11  / 2558            
 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ประเภท ถนน  จ านวน  1  โครงการ 

ตามประกาศเทศบาลต าบลแม่วาง 
ลงวันที่  21  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2558 

************************ 

เทศบาลต าบลแม่วาง อ. แม่วาง  จ. เชียงใหม่  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลต าบลแม่วาง” มี
ความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ประเภท ถนน  จ านวน  1  โครงการ   ดังนี ้

                      1.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยหน้า อบต.ดอนเปา  หมู่ที่  3  บ้านกิ่วแลป่าเป้า                
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่  ขนาดกว้าง 3.50  เมตร  ยาว 364.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือ                
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  1,274 .00  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแม่วาง งบประมาณ                       
724,000.- บาท   (เจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

                   โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด    ดงัต่อไปนี้ 
  1.   เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
       1.2  แบบใบเสนอราคา  
       1.3  แบบสัญญาจ้าง  
       1.4  แบบหนังสือค้ าประกัน  

  (1)  หลักประกันสัญญา     
       1.5  สูตรการปรับราคา  

                    1.6  บทนิยาม                       
  -  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

     -  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม     
       1.7   แบบบัญชีเอกสาร  

             (1)    บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
                (2)    บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

     2.   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง    ของแต่ละโครงการ 

   2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
หรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว   หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้
นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของราชการ 
   2.3   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  1.6 
                  2.4   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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                  2.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงาน
ก่อสร้างดังกล่าว  และมีผลงานเกี่ยวกับการก่อสร้างประเภทเดียวกัน   วงเงินไม่น้อยกว่า   289,600.- บาท  
(สองแสนแปดหม่ืนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่ “เทศบาล” เชื่อถือ โดยผู้เสนอราคา จะต้อง
ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

  ๒.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                    ๒.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e – Government Procurement : e-GP ) และต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
           ๒.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่
ละครั้ง  ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
           3.   หลักฐานการเสนอราคา 
    ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็น  2   ส่วน   คือ 
                       3.1   ส่วนที่  1   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้                           
                              (1)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                             (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ      ผู้มีอ านาจควบคุม       พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง            
                             (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   หนังสือบริคณห์สนธิ   บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ   ผู้มีอ านาจ      
ควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่   พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                            (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติ 
บุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน   พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                            (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้
ยื่นส าเนาสัญญาของการร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า   และในกรณีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)             
                            (4)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ , ส าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  (ถ้ามี) 
ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี , ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   พร้อมทั้งรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
                                 (5)  ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าขายรูปแบบรายการ พร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
                            (6)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1   ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา
ตามแบบในข้อ   1.7 (1) 
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                        3.2  ส่วนที่   2   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                  (1)   หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอ
ราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
             ( 2)   ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง                
ตามข้อ 2.5           
                          (3)  บัญชีรายการก่อสร้าง   (หรือใบแจ้งปริมาณงาน )   ซึ่งจะต้องแสดง
รายการวัสดุอุปกรณ์ค่าแรงงาน   ภาษีประเภทต่าง ๆ   รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 

                       (4)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2    ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา    
ตามแบบในข้อ   1.7 (2)    
                4. การเสนอราคา                 
                         4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ 
โดยไม่มีเงื่อนไขใด  ๆ  ทั้งสิ้น   และต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน   ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร   โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข   หากมีการขูดลบ   
ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                                    4.2 ผู้เสนอราคาต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้
ครบถ้วน ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท    และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือ
ราคาต่อหน่วย   และหรือต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ   ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน   ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ                 
โดยคิดจากราคารวมทั้งสิ้น   ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม   ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว   ราคาที่
เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   30    วัน  นับตั้งแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา   โดยภายใน
ก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้  

      4.3   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ   โดย
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลต าบลแม่วางให้เริ่มท างาน   
ระยะเวลาด าเนินการ  30 วัน   
                      4.4   ก่อนยื่นซองสอบราคา   ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา   แบบรูป   
และ   รายละเอียด  ฯลฯ   ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา
ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
                   4.5    ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้า
ซองถึง “ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา”  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสาร
สอบราคาเลขที่       / 2558 ”  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาในวันที่ 21  กันยายน  2558   ถึงวันที่             
5 ตุลาคม  2558  ในวันและเวลาราชการ   ณ   ส านักงานเทศบาลต าบลแม่วาง  (กองคลัง/งานพัสดุ)            
ถนนสันป่าตอง–แม่วิน และหากผู้เสนอราคามีความประสงค์ที่จะยื่นซองเสนอราคาในวันที่  6  ตุลาคม  2558  
เวลา  09.00 – 16.30  น. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายให้ยื่นได้ท่ีศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ  
(ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอแม่วาง  ที่ว่าการอ าเภอแม่วาง)   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับ
ซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
 
 
 

/คณะ... 
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        คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา              
(เอกสารส่วนที่ 1)   แต่ละรายว่า   เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.6 
(1) ณ   วันประกาศผลสอบราคาหรือไม่     และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อน
การเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  7  กันยายน   2558    เวลา    09.00 เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ  (ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอแม่วาง  ที่ว่าการอ าเภอแม่วาง)    
       หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบ
เสนอราคาว่า   ผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2)  
และคณะกรรมการ ฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการ  ฯ 
จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและการประกาศรายชื่อ   ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกและเทศบาลต าบลแม่วางจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะ
กรรมการฯ  จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทาง
ราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
               ผูเ้สนอราคาท่ีถูกตดัรายชือ่ออกจากการเปน็ผูเ้สนอราคา   เพราะเหตุเปน็ผูเ้สนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ   วันประกาศสอบราคา   หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน  
3   วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้ถือเป็นที่สุด 
                คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ (ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอ-
แม่วาง  ที่ว่าการอ าเภอแม่วาง)  ในวันที่  7  ตุลาคม  2558   เวลา  11.00 น. 
          การยืน่อุทธรณ์ตามวรรค   5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซอง              
ใบเสนอราคาเว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะพิจารณาเห็นว่า   การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่
ทางราชการอย่างยิ่ง   และในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็น
ว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง   ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้       

             5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
     5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลต าบลแม่วางจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม                    

5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้วคณะกรรมการ  ฯ   
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น   เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด   หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย   หรือท่ี
ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ   ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อ     “เทศบาล”   เท่านั้น    
                    5.3   เทศบาลต าบลแม่วาง   สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา                 
โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา
หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบลแม่วาง    
 

/(2)... 
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                                 (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)   หรือลงลายมือชื่อ 
ผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                                 (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบ
ราคาที่เป็นสาระส าคัญ   หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น  
                                 (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ   ตก    เติม   แก้ไข   เปลี่ยนแปลงโดยผู้
เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)   ก ากับไว้ 
                        5.4   ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการท าสัญญา     คณะกรรมการเปิดซอง 
สอบราคาหรือเทศบาลต าบลแม่วาง   มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง   สภาพ   ฐานะ   หรือข้อเท็จจริง
อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาให้   เทศบาลต าบลแม่วางมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา   หาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                       5.5   เทศบาลต าบลแม่วาง   ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด   หรือราคาหนึ่ง
ราคาใดหรือราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได้   และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด   หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด   หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา   ทั้งนี้              
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของเทศบาลต าบลแม่วางเป็นเด็ดขาด                    
ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ   มิได้   รวมทั้งเทศบาลต าบลแม่วางจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา
และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน   ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม   หากมีเหตุที่เชื่อ
ได้ว่าการเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต   เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ   หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือ           
นิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 
     ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด   เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตาม
สัญญาได้   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือเทศบาลต าบลแม่วางจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์หากค าชี้แจงไม่เป็น
ที่รับฟังได้เทศบาลต าบลแม่วางมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  
       5.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังการเปิดซองสอบราคาว่า   ผู้เสนอราคา
ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้รับประกาศรายชื่อไว้   ตามข้อ   4.5    เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   ณ   วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม    ตามข้อ   1.6  (2)  เทศบาลต าบลแม่วางมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อ           
ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว     ออกจากประกาศรายชื่อ     ตามข้อ   4.5      และเทศบาล
ต าบลแม่วางจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน    
     ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง    ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้  
                  6.  การท าสัญญาจ้าง  
     ผู้ชนะการสอบราคาจะท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาตามระบุในข้อ  1.3 กับ
เทศบาลต าบลแม่วาง   ภายใน 7 วัน (เจ็ดวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า)   ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้เทศบาลต าบลแม่วางยึดถือไว้ในขณะท า
สัญญาโดยให้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด   ดังต่อไปนี้ 
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   6.1   เงินสด                                                         
   6.2  เช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่   เทศบาลต าบลแม่วาง   โดยเป็นเช็คลงวันที่ท าสัญญาหรือ  

ก่อนหน้านั้น   ไม่เกิน   3   วันท าการของทางราชการ 
     6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดัง
ระบุในข้อ 1.4 (1) 
     6.4 หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   หรือ
บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง  ๆ   ทราบแล้ว   โดยอนุโลมให้ใช้ตามหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  
1.4 (1) 
                   6.5   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
     หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน   15    วัน   นับถัดจากวันที่ผู้ชนะ
การสอบราคา (ผู้รับจ้าง)   พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว  
       7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน   
     เทศบาลต าบลแม่วาง   จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวดงานเดียว   เป็น
จ านวนเงินในอัตราร้อยละ   100    ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตาม
สัญญา  รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  
                  8.  อัตราค่าปรับ 
     ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 1.7 จะก าหนดในอัตราร้อยละ  0.25                           
(ศูนย์จุดสองห้า) ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวันจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
       9.   การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
     ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ   หรือท าสัญญาจ้างตามแบบ                 
ดังระบุในข้อ   1.3   แล้วแต่กรณี   จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2 ปี (สองปี)   นับถัดจากวันที่เทศบาลต าบลแม่วางได้รับมอบงาน   หากมีการช ารุด
เสียหายเกิดขึ้นผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15  วัน (สิบห้าวัน)   นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  
       10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
         10.1   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้   มาจากงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม             
(ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
     10.2    เมื่อเทศบาลต าบลแม่วาง   ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง
แล้ว และได้ตกลงจ้างตามท่ีสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามา
จากต่างประเทศและของนั้นจะต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับ
ขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด   ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี   ดังนี้ 
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     (1)      แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน
คณะ กรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน   7   วัน   นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจาก
ต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
     (2)     จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย     เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย   ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลง
เรืออ่ืนหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกเรืออ่ืน 
     (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตาม
กฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
                   10.3  ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลแม่วาง   ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุในข้อ   6     เทศบาลต าบลแม่วางจะริบหลักประกันสัญญา
หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันสัญญาทันทีแล้วอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น               
(ถ้ามี)   รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของราชการ 
   10.4   เทศบาลต าบลแม่วางสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นชอบของส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 
                  10.5  ภายในก าหนดเวลา 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้เสนอราคารายใด
ที่เทศบาลต าบลแม่วางได้คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง จะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึง
ขั้นตอนการท างานและก าหนดเวลาที่ต้องใช้ในการท างาน 
                  11.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
    การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ   1.5    จะน ามาใช้
ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน  โดยวิธีการต่อไปนี้ 
                                                                            
        ใช้สูตรงาน    K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So 

    11.1 เงื่อนไขและหลักเกณฑ์  
     (1)    สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงาน
ปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน 
และหมวดรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามท่ีได้
ก าหนดนี้ 
    (2)   สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพ่ิมหรือลดค่างานจากค่างาน
เดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดท าข้ึนโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม 
ขณะเมื่อวันเปิดซองสอบราคา ส าหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอ่ืน ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน  
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    ( 3)   การน าสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้          
ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในการประกาศสอบราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยงานจ้างเหมานั้นๆ จะใช้สัญญา
แบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งก าหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตร และวิธีค านวณให้มีการปรับเพ่ิมหรือลดค่า
งานไว้ให้ชัดเจนในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกันจะต้องแยกประเภทงานก่อสร้าง
แต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้นๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่ก าหนดไว้ 
                   (4)  การขอเงินเพ่ิมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของ 
ผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในก าหนด  90  วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย  หากพ้น
ก าหนดนี้ไปแล้ว  ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพ่ิมค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้
ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารีบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หัก
ค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี  
        (5)  การพิจารณาค านวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพ่ิมหรือเรียกร้องเงิน
คืนจากผู้รับจ้างตามเง่ือนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากส านักงาน
งบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของส านักงานงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด 
                      11.2   ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้        
          ในการพิจารณาเพ่ิมหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้าง ให้ค านวณตาม
สูตรการปรับราคา   (สูตรค่า K) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา ซึ่งจะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ใน
วันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลต าบลแม่วางได้ขยายออกไป  โดยใช้สูตร
ของทางราชการที่ระบุในข้อ 1.5 
              12. มาตรฐานฝีมือช่าง 
        เมื่อเทศบาลต าบลแม่วาง ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลง
จ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว   ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานดังกล่าว   ผู้เสนอราคาจะต้องมี
และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง   หรือสาขาก่อสร้าง   หรือใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ   ปวช ., ปวส.,  
ปวท., หรือปริญญาตรี   หรือเทียบเท่าจากสถาบันศึกษาที่   ก .พ.   รับรองให้เข้ารับราชการได้ แต่จะต้องมีช่าง
สาขาช่างโยธา   หรือสาขาก่อสร้างหรือวิศวกรที่มีความช านาญเกี่ยวกับงานจ้างนี้  จ านวนไม่น้อยกว่า  1   คน 
         13.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
     ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง  ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและ
ระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 
 
                  (นางสาวฐิติรัตน์  ทิพย์รัตน์) 
                                   ผู้อ านวยการกองคลัง 
                          วันที่  21   เดือน   กันยายน   พ.ศ.  2558 
 
 


