
 
 
 

ประกาศ  เทศบาลเมืองบ้านไผ ่
เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ถนนประชาอุทิศ  2     

 
    เทศบาลเมืองบ้านไผ่มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม

ท่อระบายน้้า  ค.ส.ล.  ถนนประชาอุทิศ  2   ท้าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้้า  ค.ส.ล.  
ถนนประชาอุทิศ  2  โดยเริ่มจากถนนประชาอุทิศ  1  ไปทางทิศตะวันตกเลี้ยวขวาไปทางทิศเหนือถึง
ที่ดินสนามกีฬา    ท้าการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.  หนา 0.15 เมตร  กว้าง  3.00 เมตร  ยาว
ประมาณ  26.00 เมตร  หรือพ้ืนที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า  78.00  ตารางเมตร  พ้ืนทางเดิมปรับเรียบ
ไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ  พร้อมท่อระบายน้้า ค.ส.ล.  อัดแรงชั้น  3  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.40 เมตร  บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ  10.00 เมตร  พร้อมรางวี  ค.ส.ล.  ความยาวท่อรวม
บ่อพัก   ทั้งสองข้างยาวประมาณ  662.00  เมตร  รายละเอียดตาม  แบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด    

         ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น   1,434,000.- 
บาท   (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

 

          ผูมี้สทิธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบตั ิ  ดังต่อไปนี้  
         ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน   

ในวงเงินสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า   717,000.-  บาท 
          ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
         ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่

รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
         ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
                    5. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 
                    6. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้เสนอราคากับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                    7. ผู้เสนอราคาที่ได้เป็นคู่สัญญากับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงิน
สดก็ได้ 

         ก้าหนดยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  ระหว่าง วันที่  31  มีนาคม          
๒๕60  ถึงวันที่  24  เมษายน  2560   จ่าหน้าซองถึง  ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา  
โครงการจ้างก่อสร้างท่อระบายน้้า ค.ส.ล. ถนนเอ่ียมไพบูลย์ ซอย 2 ที่อยู่ ส้านักงานเทศบาลเมือง - 
บ้านไผ่   งานพัสดุ ฯ   กองคลัง  905  หมู่  3  ถนนเจนจบทิศ   ต้าบลในเมือง  อ้าเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น  40110  และก้าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  25  เมษายน  ๒๕60  ณ  ห้อง
ประชุมสภาเทศบาล   ส้านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่    ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น.   เป็นต้นไป 



 
 
ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารสอบราคาจ้าง  ได้ที่  งานพัสดุ ฯ กองคลัง   เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อ้าเภอ

บ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ในราคาชุดละ  2,0๐๐.- บาท  (สองพันบาทถ้วน)  ในวันที่  31  มีนาคม  ๒๕60  
ถึงวันที ่ 24  เมษายน  2560 ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์ www.banphaicity.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ – ๔๓๒๗ - ๒๖๔๒  ต่อ  ๕๑  ในวันและเวลาราชการ                                                                                                           

 
ประกาศ   ณ  วันที่   31   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕60 
 
 
 

(นายจิระบูรณ์   ปัญญารัตนวงศ์) 
รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
 

- ๒ - 

http://www.banphaicity.go.th/
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เอกสาร สอบราคาจ้าง   เลขที่  10 / 2560 
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน ้า  ค.ส.ล. ถนนประชาอุทิศ  2     

ตามประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
ลงวันที่   31  มีนาคม  2560 

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

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า   "เทศบาล"  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ก่อสร้าง
ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้้า  ค.ส.ล.  ถนนประชาอุทิศ   2    โดยเริ่มจากถนนประชาอุทิศ  1         
ไปทางทิศตะวันตกเลี้ยวขวาไปทางทิศเหนือถึงที่ดินสนามกีฬา    ท้าการก่อสร้างผิวจราจร  ค.ส.ล.  หนา 
0.15 เมตร  กว้าง  3.00 เมตร  ยาวประมาณ  26.00 เมตร  หรือพ้ืนที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า  78.00  
ตารางเมตร  พ้ืนทางเดิมปรับเรียบไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ  พร้อมท่อระบายน้้า ค.ส.ล.  อัดแรงชั้น  3  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40 เมตร  บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ  10.00 เมตร  พร้อมรางวี  ค.ส.ล.  
ความยาวท่อรวมบ่อพัก   ทั้งสองข้างยาวประมาณ  662.00  เมตร  รายละเอียดตาม    แบบแปลนที่
เทศบาลก้าหนด    

         ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น   1,434,000.- บาท   
(หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

    โดยมีข้อแนะน้าและข้อก้าหนด   ดังต่อไปนี้  
                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
                       ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาจ้าง 
                       ๑.๔ แบบหนังสือค้้าประกัน 
                                (๑) แบบรูปรายการละเอียด 
                                (๒) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
                                (๓) หลักประกันผลงาน 
    1.5   บทนิยาม 
                                (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       ๑.6  แบบบัญชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารส่วนที ่ ๒ 
                       ๑.7  รายละเอียดการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม  BOQ. (Bill of Quantities)  
  
                  ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                       ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ สอบราคาจ้าง 
                     ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ  
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                     ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  ๑.5 
                     ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
                     ๒.๕ มีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่ สอบราคาจ้าง  ในวงเงินสัญญาเดียว       
ไม่น้อยกว่า  717,000.-   บาท   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือ 

๒.๖บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 

2.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้เสนอราคากับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 
                  ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา   โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคา   เป็น  ๒  ส่วน  คือ  
                       ๓.๑  ส่วนที ่ ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการ      
จดทะเบียนนิติบุคคล   บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม  ซึ่งต้องระบุวันที่ออกหนังสือไว้ไม่ก่อน
วันที่เริ่มต้นวันประกาศสอบราคา   พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
                                  (ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการ           
จดทะเบียนนิติบุคคล   หนังสือบริคณห์สนธิ   บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ   ผู้มีอ้านาจควบคุม     และบัญชี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ซึ่งต้องระบุวันที่ออกหนังสือไว้ไม่ก่อนวันที่เริ่มต้นวันประกาศสอบราคา  พร้อมรับรองส้าเนา
ถูกต้อง 
                              (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้น ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนาบัตร
ประจ้าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง 
                              (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส้าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                              (๔) ส้าเนา ใบส้าคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท   ส้าเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม   ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนผู้มีอ้านาจควบคุม 
                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.6 (๑) 

(6) ส้าเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP 
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                       ๓.๒  ส่วนที ่ ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ้านาจให้บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๒) ส้าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง และส้าเนาสัญญาจ้าง  พร้อมทั้งรับรอง
ส้าเนาถูกต้อง 
                                (๓) บัญชีรายการก่อสร้าง  (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ  
อุปกรณ์ค่าแรงงาน   ภาษีประเภทต่าง  ๆ  รวมทั้งก้าไรไว้ด้วย 
                                (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ  ๑.6 (๒) 
                  ๔. การเสนอราคา 
                      ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก้าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
จ้านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ           
ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก้ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                     ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ใน
การเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา ต่อ
หน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส้าคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
                       ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอก้าหนดยนืราคา ไม่น้อยกว่า   30 วัน  นับแต่วันเปิดซอง              
ใบเสนอราคา โดย ภายในก้าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการ
เสนอราคามิได้ 
                     ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  60  วัน  นับ
ถัดจากวันลง นามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลให้เริ่มท้างาน  
                     ๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด 
ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคา  ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา 

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย   โดยบรรจุเอกสาร           
ส่วนที่  1  และ 2   และซองเสนอราคาไว้ในซองจดหมายขนาด A4 หรือซองจดหมายที่มีขนาดใหญ่กว่า และ
ให้ยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซองถึง  ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จ้าง
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้้า  ค.ส.ล.  ถนนประชาอุทิศ   2    โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า   "ใบเสนอ
ราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี  10 / 2560 "  ที่อยู่  ส้านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่   งานพัสดุ ฯ       
กองคลัง  905  หมู่  3  ถนนเจนจบทิศ  ต้าบลในเมือง อ้าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 40110 ระหว่าง
วันที ่ 31  มีนาคม   ๒๕60  ถึงวันที่   24  เมษายน  2560    ซ่ึงวันสุดท้ายของการยื่นซองทาง
ไปรษณีย์เทศบาลจะพิจารณาวันที่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ลงลายมือชื่อรับซองจากไปรษณีย์เป็น
ส้าคัญ  และเปิดซองในวันที่  25  เมษายน  2560   ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล  ส้านักงานเทศบาลเมือง
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บ้านไผ่  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซองสอบราคา
โดยเด็ดขาด 

                              เม่ือพ้นก้าหนดเวลายืน่ซองสอบราคา แล้วจะไม่รบัซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 
                              คณะกรรมการเปดิซองสอบราคา จะดา้เนนิการตรวจสอบคุณสมบตัขิองผู้เสนอราคา
แต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑. 5 (๑) ณ วันประกาศ
สอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
 

                              หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปดิซองสอบราคาก่อนหรอืในขณะทีมี่การเปดิซอง           
ใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑. 5 (๒) 
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการ ฯ  
จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือก และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการ  ฯ จะ
วินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท้าดังกล่าว 
                              ผูเ้สนอราคาท่ีถูกตดัรายชือ่ออกจากการเปน็ผูเ้สนอราคาเพราะเหตุเปน็ผูเ้สนอราคาท่ี
มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด  
                              คณะกรรมการเปดิซองสอบราคา  จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือก  ดังกล่าวข้างต้น   ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล   เทศบาลเมืองบ้านไผ่   อ้าเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น   ในวันที่  25  เมษายน   ๒๕60  ตั งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป   
                              การยืน่อุทธรณ์ตามวรรคห้า ยอ่มไม่เปน็เหตใุห้มีการขยายระยะเวลาการเปดิซอง            
ใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทาง
ราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค้าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้
ปลัดกระทรวงมีอ้านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

                  ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                     ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือท่ีผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อเทศบาลเท่านั้น  
                      ๕.๓ เทศบาลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคา ของเทศบาล 
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                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่าง
หนึ่งอย่างใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก้าหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็น
สาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  ก้ากับไว้ 
 
                     ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการท้าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
เทศบาล มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ 
เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ท้าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                     ๕.๕ เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการ สอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสิน ของเทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง
เทศบาลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับ
การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท้าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสาร
อันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น  
                          ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาต่า้สดุ เสนอราคาต่า้จนคาดหมายไดว้่าไม่อาจด้าเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา หรือเทศบาลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท้าให้
เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด้าเนินงานตาม สอบราคาจ้าง ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค้าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ 
เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  
                      ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ เทศบาลมีอ้านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว
ออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๕ และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
                           ในกรณีนีห้ากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลกิการเปดิซองใบเสนอราคาท่ีได้
ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอ้านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได ้
                  ๖. การท้าสัญญาจ้าง 
                     ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งท้าสัญญาจ้างตามแบบสญัญาดังระบใุนข้อ ๑.๓ กับเทศบาล
ภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับ             
ร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ สอบราคา ได้ ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
                       ๖.๑ เงินสด 
                       ๖.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้าสัญญาหรือก่อนหน้านั้น 
ไม่เกิน  ๓  วันท้าการ 
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                       ๖.๓ หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ 
๑.๔ (๑) 
                     ๖.๔ หนังสือค้้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว    โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑ .๔ (๑) 
                       ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                           หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้  ภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
สอบราคา  (ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 
                  ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                       เทศบาลจะจ่ายเงนิค่าจ้าง   โดยแบง่ออกเป็น   1  งวด   ดังนี ้

    งวดที่  1  (งวดสุดท้าย)  เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ  100  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้าง
ท้าการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้้า  ค.ส.ล.  ถนนประชาอุทิศ  2   โดยเริ่มจากถนนประชาอุทิศ  
1         ไปทางทิศตะวันตกเลี้ยวขวาไปทางทิศเหนือถึงที่ดินสนามกีฬา    ท้าการก่อสร้างผิวจราจร  ค.ส.ล.  
หนา 0.15 เมตร  กว้าง  3.00 เมตร  ยาวประมาณ  26.00 เมตร  หรือพ้ืนที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า  78.00  
ตารางเมตร  พ้ืนทางเดิมปรับเรียบไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ  พร้อมท่อระบายน้้า ค.ส.ล.  อัดแรงชั้น  3  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40 เมตร  บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ  10.00 เมตร  พร้อมรางวี  ค.ส.ล.  
ความยาวท่อรวมบ่อพัก   ทั้งสองข้างยาวประมาณ  662.00  เมตร  รายละเอียดตาม    แบบแปลนที่
เทศบาลก้าหนดให้ แล้วเสร็จ  เรียบร้อย  ถูกต้อง  ครบถ้วนพร้อมท้าความสะอาดพ้ืนที่  ตามรูปแบบรายการ
ก่อสร้างและสัญญาทุกประการ   ภายในระยะเวลา  60  วัน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงาน
เรียบร้อยแล้ว 
  
                 ๘. อัตราค่าปรับ 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.25 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 
                  ๙. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง 
                     ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท้าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน         
ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา  ไม่น้อยกว่า  
2  ปี  นับถัดจากวันที่เทศบาลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง 
                  ๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๑๐.๑ เงินค่าจ้างส้าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2559  
(เมื่อคราวประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  เมื่อวันที่  7  ธันวาคม  2559) 
                      การลงนามในสัญญาจะกระท้าไดต้อ่เม่ือเทศบาลไดร้ับอนมัุติเงนิค่าก่อสร้างจาก เงินจ่ายขาด
เงินสะสม ปี 2559  แล้วเท่านั้น 

           ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครัง้นีเ้ป็นเงินทัง้สิ้น  788,000.- บาท         
(เจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
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                     ๑๐.๒  เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม            
สอบราคาจ้าง แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของ
นั้นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี   ดังนี้  
                             (๑) แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน          
๗  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                              (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเทศบาลเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่ 
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                              (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย          
ว่าด้วย  การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                       ๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการก้าหนดดังระบุไว้ ในข้อ ๖ เทศบาลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๑๐.๔ เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก้าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 
 

                 ๑1. มาตรฐานฝีมือช่าง 
                      เม่ือเทศบาลไดคั้ดเลอืกผูเ้สนอราคารายใดให้เปน็ผูร้ับจ้างและไดต้กลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนี้แล้วผู้เสนอราคา จะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มี
วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ใน
อัตราไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ้านวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง
ดังต่อไปนี้  
                       ๑1.๑  ช่างก่อสร้าง 
    11.2  ช่างโยธา 
 
 

                 ๑2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                       ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รบัจา้งพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบ
ได้ก้าหนดไว้โดย  เคร่งครัด  
 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  
 
  
 

  31   มีนาคม   2560 
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