
 

 
ประกาศเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

เร่ือง  สอบราคาจางเหมาปรับปรุงตอเตมิศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

และโครงการกอสรางและปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ๑ 

..................................................……………………. 

        ดวยเทศบาลตําบลอากาศอํานวย   อําเภออากาศอํานวย   จังหวัดสกลนคร  มีความ

ประสงคจะสอบราคาจางเหมาปรับปรุงตอเตมิศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวยและ

โครงการกอสรางและปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล ๑  รวม  ๒ โครงการ  รายละเอียดดังตอไปนี้ 

  โครงการท่ี ๑ โครงการปรับปรุงตอเตมิศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

โดยทําการกอสรางโครงหลังคาเหล็กมุงอลูซิงค มีพื้นที่ไมนอยกวา ๒๔๐ ตร.ม. และกอสรางหองน้ําหอง

สวม จํานวน ๒ หลัง รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาลตําบลอากาศอํานวยกําหนด  ราคากลาง       

๗๕๐,๐๐๐  บาท 

  โครงการท่ี ๒ โครงการกอสรางและปรับปรุงตอเตมิอาคารตลาดสดเทศบาล ๑ โดยทํา

การกอสรางโครงหลังคามุงอลูซิงค ดานทิศตะวันออกและทศิตะวันตก มีพื้นทไีมนอยกวา  ๕๘๐ ตร.ม.

และปรับปรุงหองน้ําตลาดสดเทศบาล ๑ รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาลตําบลอากาศอํานวยกําหนด  

ราคากลาง ๙๐๘,๐๐๐ บาท 

     รวม  ๒  โครงการ ราคากลาง  ๑,๖๕๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานหกแสนหาหมื่นแปดพันบาทถวน) 

  ผูมสีทิธเิสนอราคาจะตองมคีุณสมบัติดังตอไปนี ้

     ๑.  เปนนติิบุคคลหรอืบุคคลธรรมดาผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว ซ่ึงมี

ผลงานกอสรางประเภทเดยีวกันกับงานที่สอบราคา และเปนผลงานที่เปนสัญญาเดยีวกัน โดยตองมี

ผลงานกอสรางในวงเงินไมนอยกวาวงเงินดังตอไปนี้  โครงการที่ ๑ ไมนอยกวา ๓๕๐,๐๐๐.-บาท, 

โครงการที่  ไมนอยกวา ๔๕๐๐,๐๐ .-บาท   

    ๒.  ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการหรอืของหนวยการ

บรหิารราชการสวนทองถิ่น  และไดแจงเวยีนช่ือแลว 

     ๓.   ไมเปนผูไดรับเอกสทิธิ์หรอืความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  เวนแต

รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสทิธิ์ความคุมกันเชนวานัน้ 

    ๔ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนที่เขาเสนอราคาใหแกเทศบาล

ตําบล 

อากาศอํานวย  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรอืไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา

อยางเปนธรรม  ในการสอบราคาจางครัง้นี้ 

 

                                                                                                 /กําหนดดูสถานที…่…. 



-๒- 

 

           กําหนดดูสถานที่ดําเนนิการในวันที่   ๒๓  มีนาคม ๒๕๕๔  ตัง้แตเวลา ๑๓.๐๐ น.- 

๑๖.๐๐ น.  โดยใหไปพบเจาหนาที่กองชาง  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลอากาศอํานวย   เพื่อรับพังคํา

ช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเตมิ หากผูซ้ือเอกสารสอบราคาไมไปดูสถานที่ดําเนนิการ  ตามวัน  เวลา  ที่กําหนด   

เทศบาลตําบลอากาศอํานวยจะถอืวาไดรับทราบรายละเอียดสถานที่ดําเนนิการ   ตลอดจนปญหาและ

อุปสรรคในการทํางานและจะนํามาเปนขออางใด ๆ เพื่อใหพนความรับผิดชอบไมไดเปนอันขาด 

                       กําหนดยื่นซองสอบราคา ในระหวางวันที ่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ถงึวันที ่ ๓๑ มีนาคม  

๒๕๕๔  (เฉพาะวันทําการปกติ)  สําหรับการยื่นซองสอบราคาระหวางวันที่ ๑๗ มีนาคม  ๒๕๕๔ ถงึวันที่ 

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔  ตั่งแตเวลา ๐๙.๓๐ น.- ๑๕.๐๐ น. กําหนดยื่นซองสอบราคาที่สํานักงานเทศบาล

ตําบลอากาศอํานวย อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร  สวนในวันที่  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๔   ตั่งแต

เวลา  ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. กําหนดยื่นซองสอบราคา ที่ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางระดับ

อําเภอ อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร  และเทศบาลตําบลอากาศอํานวย   

 ผูสนใจติดตอขอซ้ือแบบและเอกสารสอบราคา  โครงการที่ ๑  ไดในราคาชุดละ      

๑,๐๐๐.- บาท   โครงการที่ ๒  ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.-บาท   ระหวางวันที่ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๔  ถงึ

วันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๔   ตั่งแตงเวลา  ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. และวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๔       

ตั่งแตเวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๒.๐๐ น.   ไดที่สํานักงานเทศบาลตําบลอากาศอํานวย หรอื สอบถามทาง

โทรศัพทหมายเลข  ๐-๔๒๗๙-๙๐๕๕    ในวันและเวลาราชการหรอืสามารถดูรายละเอียดไดที ่ 

www.akatumnuay.com 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๗  มีนาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๔ 

                                                                           

     

   (  นายมิตรไทย    ใครบุตร  ) 

              นายกเทศมนตรีตําบลอากาศอํานวย 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารสอบราคาจางเลขท่ี    ๑/๒๕๕๔ 

สอบราคาจางเหมาปรับปรุงตอเตมิศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

และโครงการกอสรางและปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ๑ 

   ตามประกาศเทศบาลตําบลอากาศอํานวย   ลงวันท่ี   ๑๗ มนีาคม  ๒๕๕๔ 

.............................................................................................. 

ดวยเทศบาลตําบลอากาศอํานวย มีความประสงคจะดําเนนิการประกาศสอบราคาโครงการ 

ปรับปรุงตอเตมิศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  และโครงการกอสรางและปรับปรุง

อาคารตลาดสดเทศบาล ๑   รวม  ๒  โครงการ ตามรายละเอียดดังตอไปนี้  

   โครงการท่ี ๑ โครงการปรับปรุงตอเตมิศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

โดยทําการกอสรางโครงหลังคาเหล็กมุงอลูซิงค มีพื้นที่ไมนอยกวา ๒๔๐ ตร.ม. และกอสรางหองน้ําหอง

สวม จํานวน ๒ หลัง รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาลตําบลอากาศอํานวยกําหนด  ราคากลาง       

๗๕๐,๐๐๐  บาท 

  โครงการท่ี ๒ โครงการกอสรางและปรับปรุงตอเตมิอาคารตลาดสดเทศบาล ๑ โดยทํา

การกอสรางโครงหลังคามุงอลูซิงค ดานทิศตะวันออกและทศิตะวันตก มีพื้นทไีมนอยกวา  ๕๘๐ ตร.ม.

และปรับปรุงหองน้ําตลาดสดเทศบาล ๑ รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาลตําบลอากาศอํานวยกําหนด  

ราคากลาง ๙๐๘,๐๐๐ บาท 

     รวม  ๒  โครงการ ราคากลาง  ๑,๖๕๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานหกแสนหาหมื่นแปดพันบาทถวน) 

    โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ 

๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 

๑.๒ แบบใบเสนอราคา 

๑.๓ แบบสัญญาจาง 

๑.๔ แบบหนังสอืคํ้าประกัน ( หลักประกันสัญญา) 

๑.๕ บทนยิาม 

(๑)   ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 

(๒)   การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

      ๑.๖  แบบบัญชีเอกสาร 

    (๑)  บัญชีเอกสารสวนที่  ๑ 

                             (๒)  บัญชีเอกสารสวนที่  ๒ 

๒.  คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 

                           ๒.๑  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง 

                           ๒.๒  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทาง

ราชการหรอืของหนวยการบรหิารราชการสวนทองถิ่นและไดแจงเวยีนช่ือแลว  หรอืไมเปนผูที่ไดรับผล

ของการสั่งให    นติิบุคคลหรอืบุคคลอ่ืนเปนผูทิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ 

                               /๒.๓   ผูเสนอราคา..... 



-๒- 

              ๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  ณ วัน

ประกาศสอบราคา   หรอืไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันกับผูเสนอราคาอยางเปน

ธรรมตามขอ  ๑.๕ 

    ๒.๔  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสทิธิ์หรอืความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอม

ข้ึนศาลไทย เวนแตรฐับาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสทิธิ์และความคุมกันเชนวานัน้ 

           ๒.๕ ผูเสนอราคาตองเปนนิตบิุคคลหรอืผูมีผลงานกอสรางประเภทเดยีวกันกับงานที่

สอบราคาจางและเปนผลงานที่เปนสัญญาเดยีวกัน ซ่ึงตองมีผลงานไมนอยกวาที่ระบุไวในประกาศสอบ

ราคา  

และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร

ราชการสวนทองถิ่น  หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น  

รัฐวสิาหกจิหรอืหนวยงานเอกชนที่เทศบาลตําบลอากาศอํานวยเช่ือถอืได 

     ๓. หลักฐานการเสนอราคา 

     ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองใบเสนอราคา

โดยแยกไวนอกซองใบเสนอราคาเปน  ๒  สวน    ดังนี้ 

  ๓.๑ สวนท่ี  ๑  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

 (๑) ในกรณผูีเสนอราคาเปนนติบิุคคล   

                                                (ก)  หางหุนสวนสามัญหรอืหางหุนสวนจํากัดใหยื่นสําเนาหนังสอื

รับรองการจดทะเบยีนนติบิุคคล  บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม  พรอมรับรองสําเนา

ถูกตอง 

                                               (ข)  บรษิัทจํากัดหรอืบรษิัทมหาชนจํากัด  ใหยืน่สําเนาหนังสอื

รับรองการจดทะเบยีนนติบิุคคล  หนังสอืบรคิณหสนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจ

ควบคุม  และบัญชีผูถอืหุนรายใหญ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                        (๒)  ในกรณผูีเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรอืคณะบุคคลที่มิใชนติบิุคคล  ให

ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนัน้  สําเนาขอตกลงที่แสดงถงึการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนา

บัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน  พรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง 

                              (๓)  ในกรณผูีเสนอราคาเปนราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา  และในกรณี

ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาตไิทย  ก็ใหยื่นสําเนาเดนิทาง  หรอืผูรวมคาฝายใดเปน

นติบิุคคล  ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวในขอ  (๑) 

                              (๔)   สําเนาใบทะเบยีนพาณชิย  สําเนาใบทะเบยีนภาษมูีลคาเพ่ิม  

 (๕) บัญชีเอกสารสวนที่  ๑ ทัง้หมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบ

ใน  ขอ  ๑.๖(๑)         

     ๓.๒  สวนท่ี  ๒  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

 

/(๑)  หนังสอืมอบอํานาจ..... 



-๓- 

                               (๑)  หนังสอืมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณทีี่ผูเสนอราคา

มอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

                     (๒)   สําเนาหนังสอืรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  

    (๓)   บัญชีรายการกอสราง (หรอืใบแจงปรมิาณงาน)ซ่ึงจะตองแสดงรายการ

วัสดุอุปกรณคาแรงงาน  ภาษปีระเภทตาง ๆ รวมทัง้กําไรไวดวย 

 (๔)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๓ ทัง้หมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ

ใน ขอ  ๑.๖(๒) 

       ๔.   การย่ืนซองสอบราคา 

                              ๔.๑  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคา

นี้โดย   ไมมีเงื่อนไข ใด ๆ  ทัง้สิ้น  และกรอกขอความใหถูกตองครบถวนลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาให

ชัดเจน จํานวนเงนิ ที่เสนอจะตองระบุตรงกันทัง้ตัวเลขและตัวอักษร  โดยไมมีการขูด ลบ หรอืแกไข  หาก

มีการขูด ลบ ตก เติม แกไข  เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือช่ือ ผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี)  

กํากับไวดวยทุกแหง 

                                  ๔.๒  ผูเสนอราคาจะตองกรอกปรมิาณวัสดุ  และราคาในบัญชีรายการ

กอสรางใหครบถวนในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงนิบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดยีว    โดย

เสนอราคารวม และราคาตอหนวยหรอืตอรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทัง้นี้   

ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสอื ถาตัวเลขและตัวหนังสอืไมตรงกันใหเอา

ตัวหนังสอืเปนสําคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซ่ึงรวมภาษมูีลคาเพ่ิม ภาษอีากรอ่ืน ๆ และคาใชจายทัง้ปวง

ไวแลว 

                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยนืราคาไมนอยกวา  ๑๒๐  วัน นับแตวัน

เปดซองสอบราคาโดยภายในกําหนดยนืราคา   ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะ

ถอนการเสนอราคามิได 

                              ๔.๓  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนนิการกอสราง โครงการท่ี ๑ 

ไมเกนิ  ๔๕  วัน  โครงการท่ี ๒  ไมเกนิ  ๙๐   วัน   นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง   

                                  ๔.๔  กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  แบบรูป 

และรายละเอียด  ฯลฯ  ใหถี่ถวน  และเขาใจเอกสารสอบราคาทัง้หมดเสยีกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบ

ราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

  ๔.๕ ผูเสนอราคาตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนกึซองเรยีบรอยจาหนาซองถงึ

ประธานกรรมการเปดซองสอบราคา  โดยระบุไวที่หนาซองวา  “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา  

เลขท่ี   ๑/๒๕๕๔  ลงวันท่ี  ๑๗  มนีาคม  ๒๕๕๔  (แยกย่ืนเปนรายโครงการ)  ”  ย่ืนตอเจาหนาท่ี

พัสดุ  ในระหวางวันท่ี ๑๗ มนีาคม ๒๕๕๔ ถงึวันท่ี ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๔  (เฉพาะวันทําการปกต)ิ  

สําหรับการย่ืน 

/ซองสอบราคา…. 



-๔- 

ซองสอบราคาระหวางวันท่ี ๑๗ มนีาคม ๒๕๕๔ ถงึวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ตั่งแตเวลา 

๐๙.๓๐น.- ๑๕.๐๐ น. กําหนดย่ืนซองสอบราคาท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลอากาศอํานวย อําเภอ

อากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร  สวนในวันท่ี  ๓๑ มนีาคม  ๒๕๕๔   ตั่งแตเวลา  ๐๙.๐๐ น.- 

๑๒.๐๐น. กําหนดย่ืนซองสอบราคา ท่ี ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางระดับอําเภอ อําเภอ

อากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร  และเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  และเปดซองสอบราคาใน

วันท่ี  ๑ เมษายน ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป ณ หองประชุมอําเภออากาศอํานวย ช้ัน ๒ 

               เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด คณะกรรมการ

เปดซองสอบราคาจะดําเนนิการตรวจสอบคุณสมบัตขิองผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มี

ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ตามขอ ๑.๕(๑) ณ วันประกาศสอบราคา  หรอืไม  และ

ประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสทิธไิดรับการคัดเลอืกกอนการเปดซองใบเสนอราคา  

                                  

     หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรอืในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอ

ราคาวา มีเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕(๒)  

และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายช่ือผูเสนอราคารายนัน้ออกจากการเปนผูเสนอราคา และ ประกาศรายช่ือผู

เสนอราคาที่มีสทิธไิดรับการคัดเลอืก และเทศบาลตําบลอากาศอํานวยจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคา

ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  เวนแตคณะกรรมการ ฯ จะวนิิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนัน้เปนผูที่ใหความรวมมือ

เปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูรเิริ่มใหมีการกระทําดังกลาว    

             ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี

ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา  หรอืเปนผูเสนอราคาที่กระทําการ

อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด

ภายใน  ๓  วัน   นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวนิจิฉัยอุทธรณของผูวา

ราชการจังหวัดใหถอืเปนที่สุด 

              คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสทิธไิดรับการ

คัดเลอืกดังกลาวขางตน ณ  หองประชุมอําเภออากาศอํานวย ช้ัน ๒  ในวันที่ ๑ เมษายน  ๒๕๕๔  ตัง้แต

เวลา ๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป 

           การยื่นอุทธรณตามวรรค  ๕  ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซอง ใบเสนอ

ราคา เวนแตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาว จะเปนประโยชนแกทาง

ราชการอยางยิ่ง  และในกรณทีี่ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็น

วาการยกเลกิการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนนิการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง  ให

ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลกิการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

/๕.  หลักเกณฑและสทิธ…ิ. 



-๕- 

                           ๕.  หลักเกณฑและสทิธใินการพิจารณา 

                                ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้เทศบาลตําบลอากาศอํานวยจะตัดสินดวยราคารวม 

แยกเปนรายโครงการ 

                              ๕.๒   หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตอง  ตามขอ   ๓  หรือยื่น

หลักฐานการสอบราคาไมถูกตอง  หรอืไมครบถวนตาม  ขอ ๓  หรอืยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตาม ขอ  

๔  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปน

ขอผิดพลาดหรอืผิดหลงเพียงเล็กนอย   หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใช

สาระสําคัญ   ทัง้นี้เฉพาะในกรณทีี่พิจารณาเห็น 

วาเปนประโยชนตอเทศบาลตําบลอากาศอํานวยเทานัน้                          

           ๕.๓  เทศบาลตําบลอากาศอํานวย สงวนสทิธทิี่จะไมพิจารณาราคาของผูเสนอ

ราคาโดยไมมีการผอนผันใดกรณีดังตอไปนี้ 

                                         (๑)  ไมปรากฏผูเสนอราคารายนัน้ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรอืใน

หลักฐานการรับซองสอบราคาของเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

                                         (๓) ไมกรอกช่ือนติบิุคคล  หรอืบุคคลธรรมดา หรอืลงลายมือช่ือผูเสนอ

อยางหนึ่งอยางใด หรอืทัง้หมดในใบเสนอราคา  

                                         (๓)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบ

ราคาที่เปนสาระสําคัญหรอืมีผลทําใหเกดิความไดเปรยีบเสยีเปรยีบแกผูเสนอราคารายอ่ืน     

               (๔) ราคาที่เสนอมีการขูด  ลบ  ตก  เตมิ  แกไข เปลี่ยนแปลง  โดยผู

เสนอราคามิไดลงลายมือช่ือพรอมประทับตรา  (ถามี)  กํากับไว 

                               ๕.๔  ในการตัดสนิการสอบราคาหรอืในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซอง

สอบราคาหรอืเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  มีสทิธใิหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจรงิ   สภาพ  ฐานะ  หรือ

ขอเท็จจรงิอ่ืนใดที่เกี่ยวของกับเสนอราคาได เทศบาลตําบลอากาศอํานวยมีสทิธทิี่จะไมรับราคาหรอืไมทํา

สัญญาหากหลักฐาน ดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรอืไมถูกตอง 

                        ๕.๕   เทศบาลตําบลอากาศอํานวย  ทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด   

หรอืราคาหนึ่ง ราคาใดหรอืราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได    และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด   

หรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรอืจะยกเลกิการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะ

พิจารณา   ทัง้นี้  เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ    และใหถือวาการตัดสินของเทศบาลตําบล

อากาศอํานวยเปนเด็ดขาด     

ผูเสนอราคาจะเรยีกรองคาเสียหายใด  ๆ  มิไดรวมทั้งเทศบาลตําบลอากาศอํานวยจะพิจารณายกเลิก

การสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงานหากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําไป

โดยไมสุจรติหรอืมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

              ในกรณทีี่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ํา  จนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนนิงานตาม 

 

 /สัญญาไดคณะกรรมการ.... 



-๖- 

สัญญาไดคณะกรรมการเปดซองสอบราคา  หรอืเทศบาลตําบลอากาศอํานวยจะใหผูเสนอราคานัน้ช้ีแจง

และแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ    

หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงไดเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  มีสทิธทิี่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนัน้ 

                                  ๕.๖   ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจรงิภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา  ผู

เสนอราคาที่มีสทิธไิดรับการคัดเลอืกตามที่ไดประกาศรายช่ือไว ตาม ขอ ๔.๕  เปนผูเสนอราคาที่มี

ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรอืเปนผูเสนอราคาที่กระทําการ

อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ ๑.๕ เทศบาลตําบลอากาศอํานวย มีอํานาจ

ที่จะตัดรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสทิธไิดรับการคัดเลอืกดังกลาวออกจากประกาศรายช่ือ  ตามขอ  ๔.๕   

และเทศบาลตําบลอากาศอํานวยจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนัน้เปนผูทิ้งงาน 

ในกรณนีี้หากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่

ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลกิการเปด

ซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

                          ๖.   การทําสัญญาจาง 

                    ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุใน ขอ  ๑.๓  กับ

เทศบาลตําบลอากาศอํานวย  ภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจง   และจะตองวางหลักประกัน

สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา (๕%)  ของราคาคาจางที่สอบราคาได ใหเทศบาลตําบลอากาศ

อํานวยยดึถอืไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไป 

                          ๖.๑  เงนิสด 

                               ๖.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก เทศบาลตําบลอากาศอํานวย  โดยเปนเช็คลง

วันที่ที่ทําสัญญาหรอืกอนหนานั้นไมเกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ 

   ๖.๓   หนังสอืคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสอืคํ้าประกัน  

ดังระบุในขอ ๑.๔  

    ๖.๕  พันธบัตรรัฐบาล 

 ๖.๕  หนังสอืคํ้าประกันของบรษิัทเงนิทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกจิการ

เงนิทุนเพื่อการพาณชิยและประกอบธุรกจิคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย   ตาม

รายช่ือบรษิัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ   ทราบแลว   โดย

อนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสอืคํ้าประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด  

(การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางที่มีวงเงนิไมเกิน  ๑๐  ลานบาท) 

หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบ

ราคา ( ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว  รวมทัง้ทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรยีบรอย 

๗.  คาจางและการจายเงิน 

                           เทศบาลตําบลอากาศอํานวย จะจายคาจางงวดเดยีว เม่ือผูรับจางไดปฏิบัตงิาน

เสร็จเรยีบรอยแลวตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรยีบรอยตามสัญญาจาง     

                                                                                               /๘.  อัตราคาปรับ... 



-๗- 

๘.  อัตราคาปรับ 

คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ  ๐.๒๐  ของราคาคาจางตามสัญญาตอวัน 

       ๙.  การรับประกันการชํารุดบกพรอง 

                  ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสอื  หรือทําสัญญาจางตามแบบดัง

ระบุใน   ขอ  ๑.๓  แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดข้ึนภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา  ๒  ป นับถัดจากวันที่เทศบาลตําบลอากาศอํานวยไดรับมอบงาน  โดยผูรับจาง

จะตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม ภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความ

ชํารุดบกพรอง 

     ๑๐. ขอสงวนสทิธใินการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

   ๑๐.๑  เงนิคาจางสําหรับงานจางครัง้นี้  เปนงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ  ๒๕๕๔ ซ่ึงเทศบาลตําบลอากาศอํานวย จะทําสัญญาเม่ือเทศบาลมีงบประมาณแลวเทานั้น 

                             ๑๐.๒  เม่ือเทศบาลตําบลอากาศอํานวยไดคัดเลอืกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับ

จาง  และไดตกลงจาง  ตามสอบราคาจางแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรอืสงของมาเพื่องานจางดังกลาว

เขามาจากตางประเทศ  และของนัน้ตองนําเขามาโดยทางเรอืในเสนทางที่มีเรอืไทยเดินอยู  และสามารถ

ใหบรกิารรับขนไดตามที่รัฐมนตรกีระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด   ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูรับจางจะตอง

ปฏิบัตติามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิการพาณชิยนาว ี ดังนี้ 

                                        (๑)   แจงการสั่งนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือของจาก

ตางประเทศ     เวนแตเปนของที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือ่ืนได 

                                         (๓)  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิ

เชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังไทย   เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ

สงเสรมิการพาณชิยนาวใีหบรรทุกสิ่งของนัน้โดยเรอือ่ืนที่มิใชเรอืไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอน

บรรทุกของลงเรอือ่ืน   หรือเปนของที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอื

อ่ืน 

                                         (๓)  ในกรณทีี่ไมปฏิบัตติาม (๑) หรอื  (๓) ผูรับจางจะตองรับผิดชอบ

ตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิการพาณชิยนาว ี

                 ๑๐.๓   ผูเสนอราคาซ่ึงเทศบาลตําบลอากาศอํานวย ไดคัดเลือกแลวไมไปทํา

สัญญาหรอืขอตกลงภายในเวลา ที่ทางราชการกําหนดระบุในขอ ๖ เทศบาลตําบลอากาศอํานวย อาจ

พิจารณาเรยีกรองใหชดใชความเสยีหาย  (ถามี)  รวมทัง้จะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง

ราชการ 

       ๑๐.๔  เทศบาลตําบลอากาศอํานวยสงวนสทิธทิี่จะแกไขเพ่ิมเตมิเงื่อนไขหรอื

ขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี) 

/๑๑.  มาตรฐานฝมอืชาง… 



-๘- 

 

  ๑๑.  มาตรฐานฝมอืชาง 

                    เม่ือเทศบาลตําบลอากาศอํานวยไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง   

และได ตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว   ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสราง

ดังกลาว    ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและ

สวัสดกิารสังคม  หรอืผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ  ปวท.  หรอืเทยีบเทาจากสถาบันการศกึษาที่  

ก.พ.  รับรองใหรับราชการได  ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง  แตจะตองมีชางจํานวน

อยางนอย  ๑   คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 

          ๑๑.๑   ชางโยธา 

               ๑๑.๓   ชางกอสราง 

           ๑๑.๓………………-………………… 

       ๑๒ การปฏบิัตติามกฎหมายและระเบยีบ   

  ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมาย 

และระเบยีบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

                สํานักงานเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

       

   ๑๗   มนีาคม   ๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ที่  สน  ๕๒๘๐๒/ ว                                  สํานักงานเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

 ถนนอากาศ – ศรสีงคราม  สน ๔๗๑๗๐ 

                          ๑๗   มีนาคม   ๒๕๕๔ 

เรื่อง    แจงประกาศสอบราคา 

เรยีน    

สิ่งที่สงมาดวย   ๑.  ประกาศเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  จํานวน    ๑ ชุด 

  ๒.   เอกสารสอบราคา          จํานวน   ๑ ชุด 

  ดวยเทศบาลตําบลอากาศอํานวย มีความประสงคจะดําเนนิการประกาศสอบราคา

โครงการปรับปรุงตอเตมิศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  และโครงการกอสรางและ

ปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล ๑   รวม  ๒  โครงการ รายละเอียดปรากฏตามทีแ่นบมาพรอมนี้ 

  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  และประชาสัมพันธใหผูที่สนใจไดทราบโดยทั่วกัน 

ขอแสดงความนับถอื 

 

               (  นายมิตรไทย   ใครบุตร  ) 

          นายกเทศมนตรตีําบลอากาศอํานวย 

 

 

 

 

 

 

 

กองคลัง 

กลุมงานพัสดุและทรัพยสนิ 

โทร. ๐ - ๔๒๗๙ – ๙๐๕๕ ตอ ๑๐๕ 

โทรสาร.๐ - ๔๒๗๙ – ๘๔๓๑ 

 

“ยดึม่ันธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 


