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สอบราคาจางโครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนไทยพาณิชยฝงทิศใต ชวงส่ีแยกถนนธาราสวาทถึงแยกถนน

อุดมรัตน ชุมชนที่ ๑๒ 
ตามประกาศ เทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ 
...................................................... 

                 เทศบาลตําบลอากาศอํานวย ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "เทศบาล" มีความประสงคจะ สอบราคาจางโครงการ
กอสรางระบบระบายน้ําถนนไทยพาณิชยฝงทิศใต ชวงส่ีแยกถนนธาราสวาทถึงแยกถนนอุดมรัตน ชุมชนท่ี 
๑๒ ณ ชวงส่ีแยกธาราสวาทถึงแยกอุดมรัตน โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้  
 
                 ๑. เอกสารแนบทายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาจาง 
                       ๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน 
                                (๑) หลักประกันสัญญา 
                                (๒) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา 
                                (๓) หลักประกันผลงาน 
                       ๑.๕ สูตรการปรับราคา 
                       ๑.๖ บทนิยาม 
                                (๑) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
                       ๑.๗     แบบบัญชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 
                       ๑.๘     รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ. (Bill of Quantities) (รายละเอียด
การคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพ่ือใหผูประสงคจะเสนอราคาไดรูขอมูลไดเทาเทียมกันและ
เพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูได)  
  
                  ๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
                       ๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ี สอบราคาจาง 
                       ๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจง
เวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ  
                       ๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบ



ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ 
                       ๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน
แตรัฐบาล ของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น  
                       ๒.๕ มีผลงานกอสราง ประเภทเดียวกันกับงานท่ี สอบราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา 
๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาทและเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกบัสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ีเทศบาลเช่ือถือ 
 
                  ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซองใบ
เสนอราคา เปน ๒ สวน คือ  
                       ๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
                                (๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
                                         (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                                         (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี)และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                                (๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
                                (๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ี
มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) 
                                (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
                                (๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) 
                       ๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
                                (๑) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอ่ืน ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง  พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
                                (๓) บัญชีรายการกอสราง(หรือใบแจงปริมาณงาน) ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสด ุอุปกรณ
คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมท้ังกําไรไวดวย 
                                (๔) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ขอ ๑.๗ (๒) 
 
                  ๔. การเสนอราคา 



                       ๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี ้โดยไมมีเง่ือนไข
ใด ๆ ท้ังส้ิน และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินท่ี
เสนอจะตองระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข 
เปล่ียนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 
                       ๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน ในการ
เสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา ตอหนวย และ
หรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี ้ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลข
และตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซ่ึงรวมคา
ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 
                                ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอ
ราคา โดย ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
                       ๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวัน
ลง นามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากเทศบาลใหเริ่มทํางาน  
                       ๔.๔ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ี
ถวนและ เขาใจเอกสารสอบราคา ท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
                       ๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจางโครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนไทยพาณิชยฝงทิศใต ชวงส่ีแยกถนน
ธาราสวาทถึงแยกถนนอุดมรัตน ชุมชนท่ี ๑๒ โดยระบุไวท่ีหนาซองวา "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขท่ี
๓/๒๕๖๐" ยื่นตอเจาหนาท่ี ในวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐  ถึงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง
เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ (โดยกําหนดยื่นซองวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร และวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ กําหนดยื่นซอง ณ ศูนย
รวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ หองประชุมช้ัน ๒ ท่ีวาการอําเภออากาศอํานวย อ.อากาศอํานวย จ.
สกลนคร ) 
                                เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคา แลวจะไมรับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 
                                คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละราย
วา เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 
                                หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะท่ีมีการเปดซองใบเสนอราคา
วา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู
เสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก และ
เทศบาลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคาราย
นั้นเปนผูท่ีใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาว 
                                ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการ



ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันท่ีไดรับ
แจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนท่ีสุด  
                                คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการ
คัดเลือก ดังกลาวขางตน ณ ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ หองประชุมช้ัน ๒ ท่ีวาการอําเภอ
อากาศอํานวย อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร ในวันท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป  
                                การยื่นอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอ
ราคา เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และ
ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาท่ีไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาดังกลาวได 
 
                  ๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี ้เทศบาลจะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม 
                       ๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการฯจะไมรับ
พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือท่ีผิดแผกไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
เทศบาลเทานั้น  
                       ๕.๓ เทศบาลสงวนสิทธ์ิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี ้
                                (๑) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคา ของเทศบาล 
                                (๒) ไมกรอกช่ือนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยาง
ใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
                                (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตกเติม แกไขเปล่ียนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 
                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
เทศบาล มีสิทธ์ิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกับผูเสนอราคา
ได เทศบาลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                       ๕.๕ เทศบาลทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็
ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบ
ราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวา
การตัดสิน ของเทศบาลเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ังเทศบาลจะพิจารณายกเลิก
การสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หาก
มีเหตุท่ีเช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคล



ธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน  
                                ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญา
ได คณะกรรมการเปดซอง สอบราคา หรือเทศบาลจะใหผูเสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเช่ือไดวาผู
เสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม สอบราคาจาง ใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนท่ีรบัฟงได เทศบาลมีสิทธิท่ี
จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น  
                       ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกตามท่ีไดประกาศรายช่ือไว ตามขอ ๔.๕ เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกบัผูเสนอราคาราย
อ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ตามขอ ๑.๖ เทศบาลมีอํานาจท่ีจะตัดรายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศ
รายช่ือตามขอ ๔.๕ และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 
                                ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ดังกลาวได 
 
                  ๖. การทําสัญญาจาง 
                       ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับเทศบาล
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคา
คาจางท่ี สอบราคา ได ใหเทศบาลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้
                       ๖.๑ เงินสด 
                       ๖.๒ เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแกเทศบาล โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไม
เกิน ๓ วันทําการ 
                       ๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๑) 
                       ๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช
ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑ .๔ (๑) 
                       ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา (ผูรับ
จาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
 
                  ๗. คาจางและการจายเงิน 
                       เทศบาลจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๑ งวด ดังนี ้
                                งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ท้ังหมด
ให แลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย 
 
                  ๘. อัตราคาปรับ 



                       คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๕ ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
 
                  ๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                       ผูชนะการสอบราคา ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุใน
ขอ ๑.๓ แลวแตกรณ ีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย
กวา ๒ ป นับถัดจากวันท่ีเทศบาลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 
                  ๑๐. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
                       ๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                                การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือเทศบาลไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจาก เงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ แลวเทานั้น 
                                ราคากลางของงานกอสรางในการ สอบราคา ครั้งนี้เปนเงินท้ังส้ิน ๖๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสน
หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถวน) 
                       ๑๐.๒ เม่ือเทศบาลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตาม สอบราคา
จาง แลว ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําส่ิงของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามา
โดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาว ีดังนี้  
                                (๑) แจงการส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน ๗ วัน นับถัด
จากวันท่ีผูรับจางส่ังหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน
ใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                                (๒) จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือ
ไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                (๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาว ี
                       ๑๐.๓ ผูเสนอราคาซ่ึงเทศบาลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการ
กําหนดดังระบุไว ในขอ ๖ เทศบาลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปน
ผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๑๐.๔ เทศบาลสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงาน อัยการสูงสุด (ถามี) 
 
                  ๑๑. การปรับราคาคางานกอสราง 
                       การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีท่ีคางาน
กอสรางลดลงหรือ เพ่ิมขึ้น โดยวิธีการตอไปนี ้



                       ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                       สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามท่ีกําหนดไวใน
สัญญา หรือภายใน ระยะเวลาท่ีเทศบาลไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการท่ีไดระบุในขอ ๑.๕  
 
                 ๑๒. มาตรฐานฝมือชาง 
                       เม่ือเทศบาลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว
ผูเสนอราคา จะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. 
ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอย
ละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้  
                       ชางโยธา 
  
                 ๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                       ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนด
ไวโดย เครงครัด 
  
  

เทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

  
๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศ เทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

เร่ือง สอบราคาจางโครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนไทยพาณิชยฝงทิศใต ชวงสี่แยกถนนธารา
สวาทถึงแยกถนนอุดมรัตน ชุมชนที่ ๑๒ 

  

             เทศบาลตําบลอากาศอํานวยมีความประสงคจะ สอบราคาจางโครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนไทย
พาณิชยฝงทิศใต ชวงส่ีแยกถนนธาราสวาทถึงแยกถนนอุดมรัตน ชุมชนท่ี ๑๒ ราคากลางของงานกอสรางในการ
สอบราคาครั้งนี้เปนเงินท้ังส้ิน ๖๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหม่ืนสองพันบาทถวน) 
          ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัต ิดังตอไปนี ้
                   ๑. เปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจาง ซ่ึงมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอย
กวา ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

                   ๒. ไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 
                   ๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 

                   ๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการ
สอบราคาจางครั้งนี ้
          กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ตั้งแต
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ (โดยกําหนดยื่นซองวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลอากาศอํานวย อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร และวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ กําหนดยื่
นซอง ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ หองประชุมช้ัน ๒ ท่ีวาการอําเภออากาศอํานวย อ.อากาศ
อํานวย จ.สกลนคร ) และกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตน
ไป 

          ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาจาง   ไดท่ี กองคลัง เทศบาลตําบลอากาศอํานวย อ.อากาศอํานวย จ.
สกลนคร  ในราคาชุดละ ๓๐๐ บาท ในวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ตั้งแต
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.akayumnuay.go.th. หรือสอบถามทาง
โทรศัพทหมายเลข ๐๔๒๗๙๙๐๕๕ ในวันและเวลาราชการ 

 
 
 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

(นายวัชรินทร รุณจักร)  
นายกเทศมนตรีตําบลอากาศอํานวย  

 

 



 

 

 

 
 

 

   



 

 

 


