
 

ประกาศเทศบาลต้าบลโป่งน ้าร้อน 
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมฝายบ่อน ้าพุร้อน                                                       

…………………………….. 
 เทศบาลต้าบลโป่งน ้าร้อน  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมฝายบ่อน ้าพุร้อน หมู่ที่ 6 
ต้าบลโป่งน ้าร้อน อ้าเภอโป่งน ้าร้อน จังหวัดจันทบุรี ตามแบบเทศบาลต้าบลโป่งน ้าร้อน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน 1 ป้าย 

 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั งนี  เป็นเงินทั งสิ น  630,๐๐๐.-  บาท (หกแสน-   
สามหมื่นบาทถ้วน) 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี  

 1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างเหมาดังกล่าว 
 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหาร              

ราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล                

ของผู้เสนอราคา ได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั น 
 4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต้าบล    

โป่งน ้าร้อน  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาจ้างครั งนี  

๕. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างครั งนี  ในวงเงิน       
ไม่น้อยกว่า 300,0๐๐.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลต้าบลโป่งน ้าร้อนเชื่อถือ 
 6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 
 7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ 
 8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั ง ซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 ก้าหนดดูสถานที่ก่อสร้างและฟังค้าชี แจงรายละเอียดเพิ่มเติมวันที่    19  พฤษภาคม  2560  . 
เวลา 13.30  น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต้าบลโป่งน ้าร้อน และไปดูสถานที่ด้วยยานพาหนะของตนเอง ใน
กรณีท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้สอบราคาได้แต่ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างและฟังค้าชี แจงเพ่ิมเติมในวัน เวลาดังกล่าว 
เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินงานจะยกมาเป็นเหตุอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อเทศบาลต้าบลโป่งน ้า
ร้อน  หรือเพ่ือผลในการยกเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างในภายหลังไม่ได้  และไม่มีสิทธิทักท้วงใด 
ๆ ทั งสิ น  
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 ก้าหนดยื่นซองสอบราคาในวันและเวลาราชการในวันที่   29  พฤษภาคม  2560    ระหว่าง
เวลา   ๑๐.3๐ - ๑๑.๐๐  น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ้าเภอ ที่ว่าการอ้าเภอโป่งน ้าร้อน และก้าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่    30  พฤษภาคม  2560      
ตั งแต่เวลา    10.00   น.  เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ้าเภอ ที่ว่าการอ้าเภอโป่งน ้าร้อน 

 ผู้สนใจติดต่อขอซื อและรับเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ    ๑,๐๐๐.-    บาท  ได้ที่  กองคลัง  
ส้านักงานเทศบาลต้าบลโป่งน ้าร้อน  ระหว่างวันที่   15  พฤษภาคม  2560   ถึงวันที่    26  พฤษภาคม
2560    หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข  ๐-๓๙๓๘-7๑๑๐  ในวันและเวลาราชการ  
โดยผู้ขอซื อและรับเอกสารสอบราคาจะต้องน้าหลักฐานที่ระบุว่าผู้ขอซื อและรับ เอกสารสอบราคาเป็นใครมา
แสดงด้วย 

  ประกาศ  ณ  วันที่   15   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕60 
  
  
                                                                          (นายพินิจ  เพชรน่าชม) 
                                                                     นายกเทศมนตรีต้าบลโป่งน ้าร้อน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขท่ี   2 /๒๕60 
การจ้างเหมาซ่อมแซมฝายบ่อน ้าพุร้อน                                                       
ตามประกาศเทศบาลต้าบลโป่งน ้าร้อน 
ลงวันที่    15    พฤษภาคม   ๒๕60 

………………………….. 

  เทศบาลต้าบลโป่งน ้าร้อน  ซึ่งต่อไปนี เรียกว่า  “เทศบาลต้าบลโป่งน ้าร้อน”  มีความประสงค์จะ
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมฝายบ่อน ้าพุร้อน หมู่ที่ 6 ต้าบลโป่งน ้าร้อน อ้าเภอโป่งน ้าร้อน จังหวัดจันทบุรี ตาม
แบบเทศบาลต้าบลโป่งน ้าร้อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน 1 ป้าย โดยมีข้อแนะน้าและ
ข้อก้าหนด  ดังต่อไปนี  

  ๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
 ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
 ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
  ๑.๓ แบบสัญญาจ้าง 
 ๑.๔ แบบหนังสือค ้าประกันสัญญา 
 ๑.๕ บทนิยาม 
                                  (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                  (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                                  (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                  (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  
 ๑.๗ แบบบัญชีแสดงปริมาณค่าวัสดุและแรงงาน 

  ๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  ซึ่งมีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง                            
  ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการ                    
หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการ           
สั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                          ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ          
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                             ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ น        
ศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั น 
        ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า 300,0๐๐.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลต้าบลโป่งน ้าร้อนเชื่อถือ 
        2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับ-รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 
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           2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการ
จัดซื อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ 
           2.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่
ละครั ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

  ๓. หลักฐานการเสนอราคา  
                               ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยก
ไว้นอกซองใบเสนอราคา  เป็น ๒  ส่วน คือ 
                               ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  
                                      (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                             (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนารับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ้านาจควบคุม  พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
                                             (ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด  ให้ยื่นสา้เนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้ จัดการ ผู้มีอ้านาจ ควบคุมและบัญชี                 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
                                       (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  
ให้ยื่นส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั น ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) ส้าเนา
บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั งรับรองส้าเนาถูกต้อง 
                                       (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่น
ส้าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้า  ฝ่าย
ใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)  

                                       (๔) ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ,ส้าเนาแบบค้าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(ถ้ามี) 
                                       (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตาม
แบบในข้อ ๑.๖ (๑)  
                                 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  
                                       (๑) หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอ
ราคามอบอ้านาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทนหรือท้าการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน 
                                       (๒) บัญชีรายการก่อสร้าง (ใบแจ้งปริมาณงาน)  ซึ่งจะต้องแสดงรายการ วัสดุ  
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั งก้าไรไว้ด้วย 

                                    (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  ทั งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๒) โดยนา้เอกสารส่วนที่ ๑  และส่วนที่ ๒  ไว้นอกซองใบเสนอราคา  และต้องรับรองเอกสาร
หลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการยกเว้น
บัญชีรายการก่อสร้าง  (ใบแจ้งปริมาณงาน)  ให้ใส่ซองเดียวกับใบเสนอราคาปิดผนึก 

 
/๔. การเสนอราคา... 
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  ๔. การเสนอราคา  
                               ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก้าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี โดยไม่
มีเงื่อนไข ใด ๆ ทั งสิ น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
จ้านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก 
เติม  แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา  พร้อมประทับตรา  (ถ้ามี) ก้ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                               ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างใหค้รบถ้วน 
                                    ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  
โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ   ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง  ทั งนี ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้
ถือตัวหนังสือเป็นส้าคัญ โดยคิดราคารวมทั งสิ นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืนและค่าใช้จ่ายทั งปวงไว้
ด้วยแล้ว 
                                       ราคาทีเ่สนอ จะต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  6๐ วัน นับแต่วันเปิด
ซองใบเสนอราคา โดยภายในก้าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการ
เสนอราคามิได้ 
                               ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 60 
วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลต้าบลโป่งน ้าร้อนให้เริ่มท้างาน 
                               ๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูป  และ
รายละเอียด ฯลฯ   ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไข
ในเอกสารสอบราคา 
                               ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง 
เลขที่ 2/๒๕60”  น้าไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาในวันและเวลาราชการ  ในวันที่   29  พฤษภาคม  
2560  ระหว่างเวลา  1๐.3๐ - ๑1.๐๐  น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ้าเภอ ที่ว่าการอ้าเภอโป่งน ้าร้อน   

  เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 

  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ  ผู้เสนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ตามข้อ ๑.๕ (๑)  ณ วันประกาศสอบราคา       
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา ว่ามี
ผู้เสนอราคากระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคา เชื่อว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั นออกจากการเป็น ผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือก  และเทศบาลต้าบลโป่งน ้าร้อน จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ งงาน  เว้นแต่คณะ
กรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ
และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท้าดังกล่าว 

 

 

/ผู้เสนอราคา... 



- ๔ - 

   ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคา ที่กระท้าการอัน 
เป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมอาจอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าว  ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน  ๓ วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัด          
ให้ถือเป็นที่สุด 

    คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก      
ในวันที่    30  พฤษภาคม  2560     เวลา      09.00           น.  และก้าหนดเปิดซองใบเสนอราคา            
ในวันที่    30  พฤษภาคม  2560     เวลา      09.30           น. เป็นต้นไป  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ้าเภอ ที่ว่าการอ้าเภอโป่งน ้าร้อน  

   การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  ๕  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา           
เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง    
และในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัด   พิจารณาเห็นด้วยกับค้าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง    
ใบเสนอราคาที่ได้ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ้านาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

   ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                                 ๕.๑ ในการสอบราคาครั งนี  เทศบาลต้าบลโป่งน ้าร้อน จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
                               ๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคา ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  แล้ว คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อย   หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ  ทั งนี เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต้าบลโป่งน ้าร้อน  เท่านั น 
                                 ๕.๓ เทศบาลต้าบลโป่งน ้าร้อน  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มี
การผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี  
                                      (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลต้าบลโป่งน ้าร้อน 
                                      (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา
อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั งหมดในใบเสนอราคา 
                                      (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก้าหนดในเอกสารสอบราคาที่
เป็นสาระส้าคัญหรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                                      (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก้ากับให้ครบถ้วนไว้ทุกแห่ง 
                               ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท้าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา  หรือเทศบาลต้าบลโป่งน ้าร้อน มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืน
ใด  ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลต้าบลโป่งน ้าร้อน มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท้าสัญญาหาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 

/5.5 เทศบาล... 
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                               ๕.๕ เทศบาลต้าบลโป่งน ้าร้อน  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด  หรือราคาหนึ่ง 
ราคาใดหรือราคาที่เสนอทั งหมดก็ได้   และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ้านวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการ
หนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา ทั งนี เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส้าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต้าบลโป่งน ้าร้อนเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอ
ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได้  รวมทั งเทศบาลต้าบลโป่งน ้าร้อน จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและ
ลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการ คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้
ว่าการเสนอราคากระท้าการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 
                                       ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาต่้าสุด เสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด้าเนินงาน
ตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะให้ผู้เสนอราคานั นชี แจงและแสดงหลักฐานที่ท้าให้เชื่อได้ว่า 
ผู้เสนอราคาสามารถด้าเนินงานตามประกาศสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากค้าชี แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ 
เทศบาลต้าบลโป่งน ้าร้อน  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคา รายนั น 
                             ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า  ผู้เสนอราคาที่
มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
เสนอราคารายอ่ืน   ณ  วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕  เทศบาลต้าบลโป่งน ้าร้อน  มีอ้านาจจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ  ตามข้อ ๔.๕ และเทศบาลต้าบลโป่งน ้าร้อน  จะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคารายนั นเป็นผู้ทิ งงาน  
                                   ในกรณีนี หากผู้ว่าราชการจังหวัด  พิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาที่ได้ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอ้านาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

   ๖. การท าสัญญาจ้าง 
                               ผูช้นะการสอบราคาจะต้องท้าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ ๑.๓  กับ
เทศบาลต้าบลโป่งน ้าร้อน  ภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็น
จ้านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้เทศบาลต้าบลโป่งน ้าร้อน  ยึดถือไว้  ในขณะท้า
สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี  
                               ๖.๑ เงินสด 
                               ๖.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต้าบลโป่งน ้าร้อน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้า
สัญญาหรือก่อนหน้านั นไม่เกิน ๓ วันท้าการของทางราชการ 
                               ๖.๓ หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค ้าประกันดัง
ระบุไว้ในข้อ ๑.๔ 
                               ๖.๔ หนังสือค ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค ้าประกัน  ดังระบุในข้อ ๑.๔ 
                               ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาล 
                                        หลักประกันนี จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี ยภายใน  ๑๕  วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะ
การสอบราคา  (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว                                                                                                                        
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  ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
      เทศบาลต้าบลโป่งน ้าร้อน จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด (งวดเดียว)  
      เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน  ซ่อมแซมบ่อน ้าพุร้อน หมู่ที่ 6 ต้าบลโป่งน ้าร้อน อ้าเภอโป่งน ้าร้อน 
จังหวัดจันทบุรี ตามแบบเทศบาลต้าบลโป่งน ้าร้อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง จ้านวน 1 ป้าย 
และงานอ่ืน ๆ ทั งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายละเอียดที่ก้าหนดในสัญญาจ้างพร้อมทั งท้าความ
สะอาดบริเวณสถานที่ที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้วเสร็จภายใน 60 วัน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้
ตรวจรับงานไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

    ๘. อัตราค่าปรับ 
                               ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๕ จะก้าหนดในอัตราร้อยละ ๐.10 (ศูนย์จุดหนึ่ง
ศูนย์) ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

   ๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
                                  ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท้าสัญญาจ้างตามแบบ ดังระบุ
ใน   ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ นภายใน ระยะเวลาไม่น้อย
กว่า  -  เดือน   ๒  ปี  นับถัดจากวันที่เทศบาลต้าบลโป่งน ้าร้อน  ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๗  วัน  นับแต่วนัที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง 

   ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                    ๑๐.๑  เงินค่าจ้างส้าหรับงานจ้างนี   จ่ายจากเงินกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2558          
                การลงนามในสัญญาจะกระท้าได้ต่อเมื่อ เทศบาลต้าบลโป่งน ้าร้อน ได้รับอนุมัติให้
จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อน ้าพุร้อน หมู่ที่ 6 ต้าบลโป่งน ้าร้อน อ้าเภอโป่งน ้าร้อน จังหวัดจันทบุรี ตามแบบเทศบาล
ต้าบลโป่งน ้าร้อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง จ้านวน 1 ป้าย และมีเงินงบประมาณเพียงพอแล้ว
เท่านั น 
                     ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั งนี  เป็นเงินทั งสิ น 630,๐๐๐.- บาท
(หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

                                 ๑๐.๒ เมื่อเทศบาลต้าบลโป่งน ้าร้อน ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง 
และได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก  
ต่างประเทศและของนั นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศก้าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี  

                 (๑) แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส้านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื อของจากต่างประเทศ  
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 
 
 
 

/(2) จัดการให้... 
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               (๒)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทย            จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี  ให้บรรทุกสิ่งของนั น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต เช่นนั นก่อนบรรทุกของลง
เรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                         (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการ ส่งเสริมพาณิชยนาวี 
                                 ๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลต้าบลโป่งน ้าร้อน  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท้าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก้าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ เทศบาลต้าบลโป่งน ้าร้อน จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ 
                                 ๑๐.๔ เทศบาลต้าบลโป่งน ้าร้อน สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติม เงื่อนไขหรือข้อก้าหนด
ในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

    ๑๑. มาตรฐานฝีมือช่างไทย 
                                  เมื่อเทศบาลต้าบลโป่งน ้าร้อน  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง  
และได้ตกลงจ้างเหมาก่อสร้างตามประกาศนี แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานจ้างเหมา
ก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตร ระดับ  ปวช.  ปวส.  และ ปวท. งานด้านก่อสร้าง
และหรืองานโยธา  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้  เป็นช่างควบคุมงาน
หรือวิศวกรเป็นนายช่างควบคุมโครงการอย่างน้อย ๑  คน 

  ๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                                 ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ
ระเบียบได้ก้าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

                                  เทศบาลต้าบลโป่งน ้าร้อน 
 
 
                                                   (นางดาราธร  รักความชอบ) 
                                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
                                             วันที่     15    พฤษภาคม  ๒๕60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


