
  

 
   
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  
เรื่อง   สอบราคาจ้างก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค     

...................................... 
 ด้วยเทศบาลต าบลยางเนิ้ง    อ าเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม่   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง 
สิ่งสาธารณูปโภค  รวม ๓ โครงการ แบ่งการสอบราคาเป็น  ๒  ชุด  รายการ งบประมาณ และ ราคากลาง ดังนี้.- 

 ชุดที่ ๑  งานสะพาน รวม ๒ โครงการ งบประมาณ / ราคากลาง ๕๒๐,๐๐๐.- บาท  ประกอบด้วย.- 
๑. ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามล าเหมืองพญาค า หลังตลาดโกมุ่ย หมู่ที่ ๓ ต าบลยางเนิ้ง 

                เพ่ือจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง งบประมาณ / ราคากลาง ๒๔๕,๐๐๐.- บาท   

๒. ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามล าเหมืองพญาค า ปากซอยหอพักครูใจดี  หมู่ที่ ๓ ต าบลยางเนิ้ง 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ - ๗.๐๐ เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  งบประมาณ / ราคากลาง ๒๗๕,๐๐๐.- บาท   

……………….. 

 ชุดที่ ๒  งานก าแพงกันดิน  จ านวน ๑ โครงการ  
- ก่อสร้างก าแพงกันดิน ค.ส.ล. ล าเหมืองสารภี ท้ายซอย ๓๔ – ท้ายซอย ๓๖ หมู่ที่ ๗ ต าบลยางเนิ้ง  

               เพ่ือจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างก าแพงกันดนิ สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๘๖ เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาลต าบลยางเนิ้ง งบประมาณ / ราคากลาง ๖๔๒,๗๐๐ บาท 

………………… 

    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว    ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบ 

ราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่าชุดละ  ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท  
 ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
 ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบลยางเนิ้ง  ณ     
วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้าง
ครั้งนี ้
 ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น.  โดย
พร้อมกัน ณ กองช่าง ส านักงานเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  และก าหนดฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน 
เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป       
            ก าหนดยื่นซองสอบราคา ณ สถานที่  วัน  และเวลา  ดังนี้.-  
 ๑. ยื่นซองสอบราคา ณ ส านักงานเทศบาลต าบลยางเนิ้ง   ตั้งแต่วันที่   ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ถึงวันที่ 
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หรือ  
 ๒. ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (ที่ว่าการ
อ าเภอสารภี)  ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙   เวลา  ๑๐.๐๐ น.– ๑๐.๓๐ น. 

และก าหนด… 



  

                                                            -๒- 
 

 และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๙  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ที่ว่าการอ าเภอสารภี) เวลาเปิดซอง ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๒๐๐.- บาท  (สองร้อยบาทถ้วน )  ได้ที่ส านักงาน
เทศบาลต าบลยางเนิ้ง ระหว่างวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘ .๓๐ น. 
ถึง ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ -๕๓๓๒-๑๔๒๐ หรือ ๐ -๕๓๓๒-๑๙๕๑ ต่อ  ๑๐๖  ในวันและ
เวลา ราชการ  หรือสามารถดูประกาศ  รายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการค านวณราคากลาง ได้ทางเวปไซต์ 
www.theyang.go.th  และเวปไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th 

ประกาศ  ณ วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

มนูญ บูรณพัฒนา 

 ( นายมนูญ   บูรณพัฒนา )  
นายกเทศมนตรีต าบลยางเนิ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


  

 
                                                    
 
 

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขท่ี  ๑ / ๒๕๕๙ 
การจ้างก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค     

ตามประกาศเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  ลงวันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
…………………………………… 

 ด้วยเทศบาลต าบลยางเนิ้ง อ าเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาล” มีความประสงค์
จะสอบราคาจ้างก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รวม ๓ โครงการ แบ่งการสอบราคาเป็น ๒ ชุด  รายการ งบประมาณ และ 
ราคากลาง ดังนี้.- 

 ชุดที่ ๑  งานสะพาน รวม ๒ โครงการ งบประมาณ / ราคากลาง ๕๒๐,๐๐๐.- บาท  ประกอบด้วย.- 
๑. ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามล าเหมืองพญาค า หลังตลาดโกมุ่ย หมู่ที่ ๓ ต าบลยางเนิ้ง 

                เพ่ือจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง งบประมาณ / ราคากลาง ๒๔๕,๐๐๐.- บาท   

๒. ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามล าเหมืองพญาค า ปากซอยหอพักครูใจดี  หมู่ที่ ๓ ต าบลยางเนิ้ง 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ - ๗.๐๐ เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  งบประมาณ / ราคากลาง ๒๗๕,๐๐๐.- บาท   

……………….. 

 ชุดที่ ๒  งานก าแพงกันดิน  จ านวน ๑ โครงการ  
- ก่อสร้างก าแพงกันดิน ค.ส.ล. ล าเหมืองสารภี ท้ายซอย ๓๔ – ท้ายซอย ๓๖ หมู่ที่ ๗ ต าบลยางเนิ้ง  

               เพ่ือจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างก าแพงกันดนิ สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๘๖ เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาลต าบลยางเนิ้ง งบประมาณ / ราคากลาง ๖๔๒,๗๐๐ บาท 

………………… 

โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด    

                  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. คุณสมบัติ... 

 
 



  

                                                                 - ๒- 

 ๒ . คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 ๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง 

  ๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็น   
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
  ๒.๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา  
หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕  
                ๒.๔  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย    เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

  ๒.๕  ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  
๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาเดียว โดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลต าบลยางเนิ้งเชื่อถือ    

 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอ เอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอกซอง       

ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                ๓.๑ ส่วนที่ ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุมพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า    ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามระบุไว้ใน  (๑) 

(๔)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  หรือส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  ( ถ้ามี )  
(๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑ .๘ (๑) 

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

บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  (๒) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง                                                             

(๓) บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง   ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าแรงงาน   
ภาษีประเภทต่าง ๆ  รวมทั้งก าไรไว้ด้วย    
   (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑ .๘ (๒) 

๔. การเสนอ… 



  

                                                                -๓- 
 

   ๔ . การเสนอราคา 
      ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ

ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ  ตก  เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง                                                       
               ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
             ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม และหรือ
ราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น
ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว  

 ราคาจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วันนับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา  (ทั้ง ๒ ชุด)  
โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้                                                                             
                 ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกินจ านวนวันนับถัดจากวัน 
ลงนามในสัญญาจ้าง ดังนี้ 

   ชุดที่ ๑  งานสะพาน          ก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  ๙๐ วัน 
                        ชุดที่ ๒  งานก าแพงกันดิน   ก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  ๙๐ วัน 
                ๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียดฯลฯให้ถี่ถ้วน
และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ 
               ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการเปิด
ซองสอบราคาโดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า   “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา จ้าง  เลขที่ ๑/๒๕๕๙ ” ยื่นต่อ
เจ้าหน้าที่พัสดุ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  ตั้งแต่วันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘ .๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หรือยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ว่าการอ าเภอสารภี) ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.–๑๐.๓๐  น. 

          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   
                    คณะกรรมการเปดิซองสอบราคา จะด าเนนิการตรวจสอบคุณสมบตัขิองผู้เสนอราคา แตล่ะรายว่า 
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม่   
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซอง ใบเสนอราคา 
                    หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปดิซองสอบราคาก่อนหรอืในขณะทีมี่การเปดิซองใบเสนอราคา         
ว่ามีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑ .๕ (๒)  และคณะกรรมการฯ   
เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา   
รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  และเทศบาลต าบล  
ยางเนิ้งจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน   เว้นแต่  คณะกรรมการฯจะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคา    
รายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจาณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

                 ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา                    
ที่มีผลประโยชนรว่มกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่    
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด      

คณะกรรมการ... 
 
 



  

                                                              -๔- 
 

   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ที่ว่าการอ าเภอสารภี)   
ในวันที่  ๑ มีนาคม  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
   การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  เว้น 
แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และ      
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาดังกล่าวได ้
             ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
               ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลต าบลยางเนิ้ง จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม   
               ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒   หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  แล้วคณะกรรมการฯจะ ไม่รับพิจารณาราคาของ
ผู้เสนอราคารายนั้น   เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย   หรือท่ีผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบ
ราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลยางเนิ้งเท่านั้น 
               ๕.๓ เทศบาลต าบลยางเนิ้ง  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
                     (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
 (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา )  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                     (๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระส าคัญ  หรือ
มีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                     (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา(ถ้ามี)ก ากับไว้ 
               ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลต าบล
ยางเนิ้งมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ เทศบาล
ต าบลยางเนิ้งมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

 ๕.๕ เทศบาลต าบลยางเนิ้ง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ
ทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
สอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญและให้ถือว่า
การตัดสินของเทศบาลต าบลยางเนิ้งเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้  รวมทั้งเทศบาลต าบล
ยางเนิ้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคาการท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน   เป็นต้น  
    ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด  เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้   
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  หรือเทศบาลต าบลยางเนิ้งจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อ
ได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามประกาศสอบราคาจ้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์   หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้   
เทศบาลต าบลยางเนิ้งมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น    

๕.๖ ในกรณี... 
 



  

                                                              -๕- 
 

 ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔ .๕  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ 
วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 
๑.๕ เทศบาลต าบลยางเนิ้งมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศ
รายชื่อตามข้อ ๔.๕  และเทศบาลต าบลยางเนิ้งจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคานั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ด าเนินการ
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

๖. การท าสัญญาจ้าง  
  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑ .๓ กับเทศบาลต าบลยางเนิ้ง

ภายใน ๗  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕  ของราคา
ค่าจ้างท่ีสอบราคาได้ให้เทศบาลต าบลยางเนิ้งยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
                  ๖.๑  เงินสด 
                 ๖.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ เทศบาลต าบลยางเนิ้ง  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้า
นั้นไม่เกิน  ๓  วันท าการของทางราชการ      
                  ๖.๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑ .๔  

๖.๔ หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง 
ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔   
                  ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                      หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕   วัน   นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา   
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

             ๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
    เทศบาลต าบลยางเนิ้งจะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวดเดียว  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย                                    

 ๘.  อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๕ จะก าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้าง ตามสัญญาต่อวัน  

๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ 

แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๒  ปี นับถัด
จากวันที่เทศบาลต าบลยางเนิ้งได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง   

            ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  ๑๐.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้   ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕ ๙ ของเทศบาล
ต าบลยางเนิ้ง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้าง          
สิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๑๑๖ – ๑๑๗ 

         การลงนาม... 
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                   การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อเทศบาลต าบลยางเนิ้งได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างแล้ว
เท่านั้น    
                       ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการสอบราคาครั้งนี้  ดังนี้.- 

              ชุดที่ ๑  งานสะพาน        ราคากลาง  ๕๒๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
                        ชุดที่ ๒  งานก าแพงกันดิน  ราคากลาง ๖๔๒,๗๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

                  ๑๐.๒ เมื่อเทศบาลต าบลยางเนิ้ง   ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม
ประกาศสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของ
นั้นต้องเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้  ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด   ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
ดังนี้   
          (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ   เว้นแต่เป็นของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้         
                       (๒) จัดการให้สิ่งของหรือน าสิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้
บรรทุกสิ่งของนั้น  โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน   หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นในบรรทุกโดยเรืออ่ืน  
                       (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี 

       ๑๐.๓  ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลยางเนิ้ง ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการก าหนดระบุในข้อ ๖  เทศบาลต าบลยางเนิ้งอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น   (ถ้ามี)  
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๐.๔ เทศบาลต าบลยางเนิ้ง  สงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพิ่มเติม เงื่อนไข หรือข้อก าหนด ในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี )           
  ๑๐.๕ ผู้รับจ้างจะต้องท าป้ายบอกชื่อโครงการ แหล่งงบประมาณ รายละเอียด  ระยะเวลาด าเนินการ  
ชื่อผู้รับจ้างฯลฯ  ขนาดและรายละเอียด   ตามแบบของเทศบาลฯ  ติดตั้งบริเวณสถานที่ก่อสร้างเมื่อเริ่มด าเนินการ
ก่อสร้าง และ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อย  

     ๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
 การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาได้ (ค่า K ) จะน ามาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้าง
ลดลงหรือเพ่ิมข้ึน  โดยวิธีการต่อไปนี้    
 

 ค านวณตามสูตร  P  =  (PO) x (K)      โดยก าหนดให้  
                 P    =  ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้าง              
Po =  ราคาค่างานต่อหน่วยงานที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี  

K  =  ESCALATION  FACTOR  ที่หักด้วย  ๔  % เมื่อต้องเพ่ิมค่างาน หรือบวกเพ่ิม ๔  %  เมื่อต้อง  
เรียกค่างานคืน 

งานที่ปรับราคาได้ใช้สูตรการปรับราคา  ดังนี้ 
ชุดที ่๑  งานสะพาน            K = ๐.๓๐+๐.๑๐It/Io+๐.๑๕Ct /Co+๐.๒๐Mt /Mo+๐.๒๕St /So         
ชุดที ่๒  งานก าแพงกันดิน   K = ๐.๓๕+๐.๒๐It/Io+๐.๑๕Ct /Co+๐.๑๕Mt /Mo+๐.๑๕St/So  
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                  K     =  ESCALATION   FACTOR 
 It       =  ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ   ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 Io       =  ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ   ในเดือนที่เปิดซองฯ 
 Ct =  ดัชนีราคาซีเมนต์   ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 Co =  ดัชนีราคาซีเมนต์   ในเดือนที่เปิดซองฯ    
 Mt     =  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์)  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 Mo    =  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์)  ในเดือนที่เปิดซองฯ 
 St      =  ดัชนีราคาเหล็ก  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 So      =  ดัชนีราคาเหล็ก  ในเดือนที่เปิดซองฯ 
 At    =  ดัชนีราคาแอสฟัลท์  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 Ao    =  ดัชนีราคาแอสฟัลท์  ในเดือนที่เปิดซองฯ 
 Et     =  ดัชนีราคา  เครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
 Eo     = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ในเดือนที่เปิดซองฯ     
 Ft      =  ดัชนีราคาน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
 Fo    =  ดัชนีราคาน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว  ในเดือนที่เปิดซองฯ  
                  สูตรการปรับราคา  (สูตรค่า K)  จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา  
หรือภายในระยะเวลาที่  เทศบาลต าบลยางเนิ้ง ได้ขยายออกไป    

 

 ๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง 
                 เม่ือเทศบาลต าบลยางเนิง้  ไดคั้ดเลอืกผูเ้สนอราคารายใดให้เปน็ผูร้ับจ้างและไดต้กลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนี้แล้ว   ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว   ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่าน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกรมแรงงาน หรือ ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช . ปวส.หรือ
ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก .พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่ต่ ากว่า  ร้อยละ ๑๐   ของ 
แต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย ๑ คน  ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้  
  ๑๒ .๑  วิศวกรโยธา                 วุฒิปริญญาตรี      จ านวน     ๑      อัตรา 

๑๒.๒  ช่างโยธาหรือก่อสร้าง      วุฒิ  ปวส.           จ านวน     ๑      อัตรา 
๑๒.๓  ช่างโยธาหรือก่อสร้าง      วุฒิ  ปวช.           จ านวน     ๑      อัตรา  

 ๑๓ . การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด  

 
                                       สมพร  เรืองแยม้ 
 

เทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
วันที่   ๑๑  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 



  

                                                            
 
 
 
       


