
  

 
   

ประกาศเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  
เรื่อง   สอบราคาจ้างบุคลากรทางการแพทย์ 

...................................... 
 ด้วยเทศบาลต าบลยางเนิ้ง    อ าเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม่   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบุคลากร
ทางการแพทย์  เพ่ือให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค และให้ค าปรึกษาแนะน าผู้มาใช้บริการ ตามโครงการให้บริการ
สุขภาพชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลยางเนิ้ง ทุกวันท าการของทางราชการ  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ถึง  ๑๒.๐๐ น. วันละ ๓ ชั่วโมง ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  
ภายในวงเงินงบประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐  บาท 

 ราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินวันละ ๑,๕๐๐  บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน )   
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้  

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  ซึ่งมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานประ เภทเดียวกัน
กับงานท่ีสอบราคาจ้าง  
             ๒. ผู้เสนอราคาต้องมีวุ ฒิการศึกษาปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต  หรือมีใบประกอบวิชาเวชกรรมทาง
การแพทย์ 

๓. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือหน่วยการบริหารราชการ         
ส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบลยางเนิ้ง    
ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาจ้างครั้งนี ้
            ก าหนดยื่นซองสอบราคา ณ สถานที่  วัน  และเวลา  ดังนี้.-  
 ๑. ยื่นซองสอบราคา ณ ส านักงานเทศบาลต าบลยางเนิ้ง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๒๕ 
กันยายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.หรือ 
    ๒. ยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ
สารภี (ที่ว่าการอ าเภอสารภี  ในวันที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น.  
 และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่  ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอสารภี (ที่ว่าการอ าเภอสารภี) 

 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา  ได้ทีง่านจัดเก็บรายได้  ส านักงานเทศบาลต าบลยางเนิ้ง   ระหว่าง
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐  น. หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข   ๐-๕๓๓๒-๑๔๒๐ หรือ ๐-๕๓๓๒-๑๙๕๑ ต่อ ๑๐๖  ในวันและเวลาราชการ  หรือสามารถดู
ประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการค านวณราคากลาง ได้ทางเวปไซต์ www.theyang.go.th  และเวป
ไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th 

ประกาศ  ณ วันที่  ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

มนูญ  บูรณพัฒนา 

 ( นายมนูญ   บูรณพัฒนา ) 
นายกเทศมนตรีต าบลยางเนิ้ง 

http://www.theyang.go.th/


  

                                                              
 

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขท่ี  ๑๒ / ๒๕๕๘ 
การจ้างบุคลากรทางการแพทย์   

ตามประกาศเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  ลงวันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๘ 
…………………………………… 

 ด้วยเทศบาลต าบลยางเนิ้ง   อ าเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม่   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “เทศบาล” มีความ
ประสงค์จะสอบราคาจ้างบุคลากรทางการแพทย์   เพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค และให้ค าปรึกษาแนะน าผู้มาใช้
บริการ ตามโครงการให้บริการสุขภาพชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลยางเนิ้ง   ทุกวันท าการของทาง
ราชการ  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. วันละ ๓ ชั่วโมง ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม 
๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  ภายในวงเงินงบประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐ บาท  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด  
ดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด  จ านวน   -   หน้า    

                  ๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
 ๑.๓  แบบสัญญาจ้าง 
                  ๑.๔  แบบหนังสือค้ าประกัน 

   - หลักประกันสัญญา 
๑.๕  บทนิยาม 

   (๑)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๑.๖  แบบบัญชีเอกสาร 
   (๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ 

(๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 

 ๒ . คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง 

           ๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต  หรือมีใบประกอบวิชาเวชกรรม
ทางการแพทย์ 
 ๒ .๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคล
อ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
 ๒.๔  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ  วันประกาศสอบ
ราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕  
                  ๒.๕  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

   ๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง  
๓. หลักฐาน… 

 
 
 



  

                                               -๒- 

 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอ เอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอกซอง   

ใบเสนอราคา เป็น  ๒ ส่วน คือ 
                ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล    ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง       

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า    ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามระบุ
ไว้ใน  (๑) 

(๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  หรือส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี)  
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑ .๖ (๑) 

  ๓ .๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้

บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  (๒) ส าเนาหนังสือรับรองผลงาน  
 (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑ .๖ (๒) 

 ๔. การเสนอราคา 
      ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ  ตก  เติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

 ๔.๒ ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคา รวมและ
หรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว   
 ราคาที่เสนอจะต้องเ สนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา 
โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้   

๔.๓ ก่อนยื่น... 
 
 
 



  

                                                           -๓- 
 

 ๔.๓ ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียดฯลฯให้     
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
 ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการ
เปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขท่ี ๑๒ /๒๕๕๘ ” ยื่นต่อ
เจ้าหน้าที่พัสดุ  ตั้งแต่วันที่  ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง 
๑๖.๓๐ น. ณ ส านักงานเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  หรือยื่นซองสอบราคา  ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอสารภี   (ที่ว่าการอ าเภอสารภี )  ในวัน ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘  
ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. 
  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   
                       คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แต่ละราย   
ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่  
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซอง ใบเสนอราคา 
                       หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่ามีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑ .๕ (๒)   และคณะ
กรรมการฯเชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อ  
ผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  และ
เทศบาลต าบลยางเนิ้งจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน   เว้นแต่คณะกรรมการฯจะวินิจฉัยได้ว่า
ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจาณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการ
กระท าดังกล่าว 
               ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอสารภี  (ที่ว่า
การอ าเภอสารภี)  ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘   ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป 
  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  ๕    ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา   
เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ ทางราชการอย่างยิ่ง  
และในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง  
ใบเสนอราคาท่ีได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
             ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
               ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลต าบลยางเนิ้ง จะพิจารณาตัดสินด้วยราคาต่อวัน   
               ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา ไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  แล้วคณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคา
ของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย   หรือท่ีผิดแผกไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบล
ยางเนิ้งเท่านั้น 

๕.๓ เทศบาล...  



  

                                                                  -๔-  
 

               ๕.๓ เทศบาลต าบลยางเนิ้ง  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
                     (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการ         
รับเอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
 (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  (บุคคลธรรมดา )  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                     (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระ ส าคัญ  
หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น  

                     (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา  (ถ้ามี ) ก ากับไว้ 
                ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาล
ต าบลยางเนิ้ง   มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใด  ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได้ เทศบาลต าบลยางเนิ้งมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง 

  ๕.๕ เทศบาลต าบลยางเนิ้ง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ี
เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญและให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลยางเนิ้งเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้  
รวมทั้งเทศบาลต าบลยางเนิ้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็น  
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมี เหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคาการท าการโดยไม่สุจริต  เช่น  
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  
 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด   เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้   
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลต าบลยางเนิ้ง จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้
เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามประกาศสอบราคาจ้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์   หากค าชี้แจงไม่เป็นที ่
รับฟังได้   เทศบาลต าบลยางเนิ้งมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น     
 ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔ .๔  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  
ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   
ตามข้อ ๑ .๕ เทศบาลต าบลยางเนิ้งมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๔  และเทศบาลต าบลยางเนิ้งจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได ้

            ๖.  การท าสัญญาจ้าง  
  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑ .๓ กับเทศบาลต าบล     

ยางเนิ้งภายใน  ๓  วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕   
ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้เทศบาลต าบลยางเนิ้งยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้ 

๖.๑  เงินสด... 
 



  

-๕- 
 

                  ๖.๑  เงินสด 
                  ๖.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลยางเนิ้ง โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อน -
หน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ      
                  ๖.๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑ .๔  

๖.๔ หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน  หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นต่างๆทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔      
                  ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                        หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

             ๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
    เทศบาลต าบลยางเนิ้งจะจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยแบ่งออกเป็นงวดๆละ ๑ เดือน (รวม ๑๒ งวด )  เมื่อ  
ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา   

 ๘.  อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๕  จะก าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน  

๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑ .๓ 

แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  -  ปี   
นับถัดจากวันที่เทศบาลต าบลยางเนิ้งได้รับมอบงาน   

            ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
          ๑๐ .๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้  ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณ  ปรากฏตาม เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
หมวดค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ วงเงินงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
หน้า ๕๙ 
                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อเทศบาลต าบลยางเนิ้งได้รับการอนุมัติเทศบัญญัติ
งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  แล้วเท่านั้น  

                   ราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินวันละ ๑,๕๐๐ บาท  (หนึ่งพันห้าร้อย
บาทถ้วน ) 
                  ๑๐.๒ ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลยางเนิ้ง ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ ๖   เทศบาลต าบลยางเนิ้งอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น   ( ถ้ามี )  
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๐.๓ เทศบาลต าบลยางเนิ้ง  สงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพิ่มเติม เงื่อนไข หรือข้อก าหนด ในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี ) 

 
๑๑. การปฏิบัติ... 

 
 
 



  

                                                             -๖- 

 ๑ ๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง  ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้

โดยเคร่งครัด 
 
 

สมพร  เรืองแย้ม 
เทศบาลต าบลยางเนิ้ง 

วันที่  ๑๔  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 


