
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     ประกาศอ าเภอสูงเนิน 
          เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  

 หมู่ที่ 4 ต าบลหนองตะไก้ 
        ......................................................... 

 
ด้วยที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอสูงเนิน   มีควำมประสงค์จะสอบรำคำจ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์

พัฒนำเด็กเล็ก องค์กำรบิหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ หมู่ที่ 4 ต ำบลหนองตะไก้ โดยมีรูปแบบและรำยกำรละเอียด
ข้อก ำหนดของงำนจ้ำง ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ 
  ผู้เสนอรำคำจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. ผู้เสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่สอบรำคำจ้ำงนี้   
2. ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำร และได้แจ้ง 

เวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
  3.  ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอ่ืน ณ วัน ประกำศสอบรำคำ
จ้ำง หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม 
  4.  ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศำลไทยเว้นแต่
รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีค ำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

5.  ผู้เสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงำน ประเภทเดียวกันกับงำนที่จ้ำงนี้ ในวงเงินไม่น้อย 
กว่ำ 404,250 บำท และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
บริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอ่ืนซึ่งมีกฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ 
หรือหน่วยงำนเอกชนที่ อ ำเภอ เชื่อถือ 
           6.  ผู้เสนอรำคำที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำไม่อยู่ในฐำนะซึ่งได้มีกำรระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อว่ำเป็นคู่สัญญำ
ทีไ่ม่ได้แสดงบัญชีรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้อง ครบถ้วนในสำระส ำคัญ 
           7.  ผู้เสนอรำคำต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐ 
  8  คู่สัญญำต้องรับจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรรับจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมี มูลค่ำไม่เกินสำม
หมื่นบำทคู่สัญญำอำจรับจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ 

     ก ำหนดให้เอกสำรสอบรำคำ ตั้งแต่วันประกำศสอบรำคำวันที่  15 - 24 กุมภำพันธ์  2559  ตั้งแต่
เวลำ  08.30 น. – 16.30 น.    ณ กองคลัง  งำนพัสดุ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ อ ำเภอสูงเนิน จังหวัด
นครรำชสีมำ   
 

     ก ำหนดยื่นซองสอบรำคำ ในวันที่  15 - 23  กุมภำพันธ์  2559   ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. – 16.30 น.   
ณ กองคลัง  งำนพัสดุ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ อ ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ และในวันที่  24  
กุมภำพันธ์  2559  ตั้งแต่เวลำ 08.30 น.– 16.30 น. ณ  ห้องประชุมอ ำเภอสูงเนิน ชั้น 2   ที่ว่ำกำรอ ำเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครรำชสีมำ   
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-2- 
 
 
                ก ำหนดเปิดซองสอบรำคำ ในวันที่  25  กุมภำพันธ์  2559  เวลำ 09.30 น. เป็นต้นไป จนกว่ำ
จะแล้วเสร็จ ณ ห้องประชุมอ ำเภอสูงเนิน ชั้น 2  ที่ว่ำกำรอ ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ 

ผู้สนใจติดต่อรับเอกสำรสอบรำคำได้ ระหว่ำงวันที่  15 -24 กุมภำพันธ์  2559  ต้ังแต่เวลำ  
08.30 น. – 16.30 น. ณ กองคลัง งำนพัสดุ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก ้อ ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ 
และดูรำยละเอียดได้ที่  เว็บไซต์ www.nongtakhai.go.th และ www.gprocrement.go.th หรือสอบถำมทำง
โทรศัพท์หมำยเลข  0-4424-9357 ในวันและเวลำรำชกำร 

        ประกำศ  ณ  วันที่  15  เดือน  กุมภำพันธ์   พ.ศ.  2559 

 
 
 
    ชูศักดิ์  ชุนเกำะ 

  (นำยชูศักดิ์  ชุนเกำะ) 
                             นำยอ ำเภอสูงเนิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

http://www.nongtakhai.go.th/
http://www.gprocrement.go.th/


 
 
 

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที ่ 18/2559 
สอบราคาจ้างโครงกาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  

หมู่ที่ 4  ต าบลหนองตะไก้ 
ตามประกาศที่ท าการปกครองอ าเภอสูงเนิน 

ลงวันที ่ 15  กุมภาพันธ์  2559 
-------------------------------------- 

 

ด้วยที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอสูงเนิน  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “อ ำเภอ” มีควำมประสงค์จะสอบรำคำจ้ำง 
โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ หมู่ที่ 4  ต ำบลหนองตะไก ้อ ำเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ 
  โดยมีข้อแนะน ำและข้อก ำหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

     1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาจ้าง 
1.1 แบบรูปรำยละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอรำคำ 
1.3 แบบสัญญำจ้ำง 
1.4 แบบหนังสือค้ ำประกัน 

(1) หลักประกันสัญญำ 
1.5 สูตรกำรปรับรำคำ 
1.6 บทนิยำม 

(1) ผู้เสนอรำคำหรือผู้มีสิทธิเสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม 

1.7 แบบบัญชีเอกสำร 
(1) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2 

1.8 รำยละเอียดกำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงตำม BOQ (Bill of Quantities) 
 

  2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 2.1 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่สอบรำคำจ้ำงนี้ 

2.2 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อ 
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

2.3 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอ่ืน  ณ  วันประกำศสอบรำคำ 
จ้ำง หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ 1.6 

2.4 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน  ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศำลไทย  เว้น 
แต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีค ำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

2.5 ผู้เสนอรำคำจะต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงำน ประเภทเดียวกันกับงำนที่จ้ำงนี้  ในวงเงินไม่น้อยกว่ำ  
404,250 บำท และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
บริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น  หน่วยงำนอื่นซึ่งมีกฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่นรัฐวิสำหกิจ  
หรือหน่วยงำนเอกชนที่อ ำเภอเชื่อถือ 

 
 
 

/2.6 ผู้เสนอรำคำ…… 
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2.6 ผู้เสนอรำคำที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำไม่อยู่ในฐำนะซึ่งได้มีกำรระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อว่ำเป็นคู่สัญญำที่ 
ไม่ได้แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้อง ครบถ้วนในสำระส ำคัญ 
           2.7 ผู้เสนอรำคำต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครฐั 
      2.8. คู่สัญญำต้องรับจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรรับจ่ำยเงินแต่ละครั้ง  ซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำม
หมื่นบำท คู่สัญญำอำจรับจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ 
 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 
        ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำน ยื่นมำพร้อมกับซองใบเสนอรำคำ โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอ 

รำคำเป็น  2  ส่วน  คือ 
3.1 ส่วนที่  1  อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจด 

ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร  ผู้มีอ ำนำจควบคุม  พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
(ข) บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน 

นิติบุคคล  ส ำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร  ผู้มีอ ำนำจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  
พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นส ำเนำ 
บัตรประจ ำตวัประชำชนของผูน้ั้น  ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุน้ส่วน (ถ้ำมี) ส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชนของผู้
เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นผู้เสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ  ให้ยื่นส ำเนำ 
สัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผูร้่วมค้ำ และในกรณผีู้เข้ำร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นบคุคล
ธรรมดำทีม่ิใช่สัญชำติไทย  ก็ให้ยื่นส ำเนำหนังสือเดินทำง หรือผู้ร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสำรตำมที่ระบุไว้
ใน  (1) 

(4) แบบแสดงกำรลงทะเบียนในระบบ e-GP 
(5) ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
(6) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตำมแบบในข้อ 1.6 (1) 

3.2 ส่วนที่  2  อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้ 
(1) หนังสือมอบอ ำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้เสนอรำคำ  มอบอ ำนำจให้บุคคล 

อ่ืนท ำกำรแทน 
(2) ส ำเนำหนังสือรับรองผลงำน พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีกำรก ำหนดผลงำน 

ตำมข้อ 2.5 เท่ำนั้น) 
(3) บัญชีเอกสำรส่วนที่2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองในเสนอรำคำตำมแบบในข้อ1.7 (2)   

 
 
 
 
 

/ 4. กำรเสนอรำคำ….. 
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4.  การเสนอราคา 
4.1  ผู้เสนอรำคำต้องยื่นเสนอรำคำตำมแบบที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรสอบรำคำจ้ำงนี้   โดยไม่มีเงื่อนไข 

ใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่อของผู้เสนอรำคำให้ชัดเจนจ ำนวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีกำรขูดลบหรือแก้ไข หำกมีกำรขูด ลบ ตก แต่ง แก้ไข เปลี่ยน แปลง  
จะต้องลงลำยมือชื่อผู้เสนอรำคำ พร้อมประทับตรำ  (ถ้ำมี)  ก ำกับไว้ทุกแห่ง 

4.2  ผู้เสนอรำคำจะต้องกรอกปริมำณวัสดุและรำคำในบัญชีรำยกำรจ้ำงเหมำให้ครบถ้วนในกำรเสนอ 
รำคำให้เสนอเป็นเงินบำท และเสนอรำคำเพียงรำคำเดียว โดยเสนอรำคำรวมและ หรือรำคำต่อหน่วย และหรือรำคำ 
ต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง ทั้งนี้ รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้ง ตัวเลขและ
ตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส ำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่ำ
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีอำกรอ่ืน และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว 

            รำคำที่เสนอ  จะต้องเสนอก ำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ 90 วัน   นับแต่วันเปิดซอง 
ใบเสนอรำคำ โดยภำยในก ำหนดยื่นรำคำ  ผู้เสนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำท่ีตนได้เสนอไว้  และจะถอนกำรเสนอ
รำคำมิได้ 

 
4.3  ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอก ำหนดเวลำด ำเนินกำรแล้วเสร็จไม่เกิน  90 วัน  นับถัดจำกวันลงนำม 

ในสัญญำจ้ำง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำกอ ำเภอ  ให้เริ่มท ำงำน 
4.4  ก่อนยื่นซองสอบรำคำจ้ำง ผู้เสนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ  แบบรูป  และรำยละเอียด ฯลฯ  ให้ 

ถี่ถ้วน  และเข้ำใจเอกสำรสอบรำคำทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบรำคำตำมเงื่อนไขในเอกสำรสอบรำคำจ้ำง 
4.5  ผู้เสนอรำคำ จะต้องยื่นซองสอบรำคำที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่ำหน้ำซองถึงประธำนคณะ 

กรรมกำรเปิดซองสอบรำคำโดยระบุไว้ที่หน้ำซองว่ำ  “ใบเสนอรำคำตำมประกำศสอบรำคำจ้ำงลงวันที่  15  
กุมภำพันธ์  2559 ”  ยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันที่  15 -23   กุมภำพันธ์  2559 ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. – 16.30 น.   ณ 
กองคลัง  งำนพัสดุ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ อ ำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครรำชสีมำ  และในวันที่  24  
กุมภำพันธ์  2559  ตั้งแต่เวลำ  08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอ ำเภอสูงเนิน ชั้น 2  ที่ว่ำกำรอ ำเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครรำชสีมำ เมื่อพ้นก ำหนดเวลำยื่นซองสอบรำคำแล้วจะไม่รับซองสอบรำคำโดยเด็ดขำด คณะกรรมกำรเปิด
ซองสอบรำคำจะด ำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำแต่ละรำยว่ำเป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้เสนอรำคำรำยอื่นตำมข้อ 1.6 (1) ณ วันประกำศสอบรำคำหรือไม่ และประกำศรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับ
กำรคัดเลือกก่อนกำรเปิดซองใบเสนอรำคำ 

          หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ ก่อนหรือในขณะที่มีกำรเปิดซองใบเสนอรำคำ 
ว่ำ มีผู้เสนอรำคำกระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมตำม ข้อ 1.6 (2) และคณะกรรมกำรฯ 
เชื่อว่ำมีกำรกระท ำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำรำย
นั้นออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำ และประกำศรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือก และอ ำเภอจะพิจำรณำ
ลงโทษผู้เสนอรำคำดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่คณะกรรมกำรฯ จะวินิจฉัยได้ว่ำ เป็นผู้เสนอรำคำรำยนั้น เป็นผู้ที่ให้
ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของทำงรำชกำรและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระท ำดังกล่ำว 
           ผู้ เสนอรำคำที่ถูกตัดรำยชื่อออกจำกกำรเป็นผู้ เสนอรำคำเพรำะเหตุเป็นผู้ เสนอรำคำที่มี
ผลประโยชน์  ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอ่ืน  ณ  วันประกำศสอบรำคำจ้ำง  หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระท ำกำรอัน
เป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม อำจอุทธรณ์ค ำสั่งดังกล่ำวต่ออ ำเภอ ภำยใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จำกคณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ  กำรวินิจฉัยอุทธรณ์ของน่ำยอ ำเภอให้ถือเป็นที่สุด 
 
 
 

/ คณะกรรมกำร.......   
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    คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ จะเปิดซองใบเสนอรำคำ ของผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำร

คัดเลือกดังกล่ำวข้ำงต้น   ณ  ห้องประชุมอ ำเภอสูงเนิน ชั้น 2  ที่ว่ำกำรอ ำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครรำชสีมำ    ในวันที่  
25  กุมภาพันธ์  2559  ตั้งแต่เวลา  09.30  น. เป็นต้นไป    
   กำรยื่นอุทธรณ์ตำมวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีกำรขยำยระยะเวลำกำรเปิดซองใบเสนอรำคำ  เว้น
แต่นำยอ ำเภอพิจำรณำเห็นว่ำ  กำรขยำยระยะเวลำดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง  และในกรณีท่ี
นำยอ ำเภอพิจำรณำเห็นด้วยกับค ำคัดค้ำนของผู้อุทธรณ์     และเห็นว่ำกำรยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำที่ได้ด ำเนินกำร
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง  ให้นำยอ ำเภอมีอ ำนำจยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำดังกล่ำวได้ 
 

5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 5.1 ในกำรสอบรำคำจ้ำงนี้ อ ำเภอจะพิจำรณำตัดสินด้วยรำคำรวม 
5.2  หำกผู้เสนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำม ข้อ 2 หรือยื่นหลักฐำนกำรเสนอรำคำไม่ถูกต้อง 

หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ 3 หรือยื่นซองสอบรำคำจ้ำงไม่ถูกต้องตำมข้อ 4 แล้ว คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำจะไม่
รับพิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลำด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลำดไปจำก
เงื่อนไขของเอกสำรสอบรำคำ ในส่วนที่มิใช่สำระส ำคัญ ทั้งนี้ เฉพำะในกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อ
อ ำเภอเท่ำนั้น    

5.3   อ ำเภอสงวนสิทธิไม่พิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำ  โดยไม่มีกำรผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ไมป่รำกฏชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้น  ในบญัชีผูร้บัเอกสำรสอบรำคำ  หรือในหลักฐำนกำรรบั 

เอกสำรสอบรำคำของอ ำเภอ 
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือลงลำยมือชื่อผู้เสนอรำคำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือทั้งหมดในใบ 

เสนอรำคำ 
(3) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ก ำหนดในเอกสำรสอบรำคำที่เป็นสำระส ำคัญ   

หรือมีผลท ำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอรำคำรำยอื่น 
(4) รำคำที่เสนอมีกำรขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอรำคำมิได้ลงลำยมือชื่อ 

พร้อมประทับตรำ  (ถ้ำมี)  ก ำกับไว้ 
        5.4  ในกำรตัดสินกำรสอบรำคำจ้ำง หรือในกำรท ำสัญญำ   คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำหรือ อ ำเภอ  มี
สิทธิให้ผู้เสนอรำคำชี้แจงข้อเท็จจริง  สภำพ ฐำนะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอรำคำได้ อ ำเภอ มีสิทธิที่
จะไม่รับรำคำหรือไม่ท ำสัญญำ  หำกหลักฐำนดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง 
        5.5  อ ำเภอ  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ ำสุด  หรือรำคำหนึ่งรำคำใด  หรือรำคำที่เสนอทั้งหมดก็ได้ 
และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำงในจ ำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิกกำรสอบรำคำ
จ้ำง โดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำร รำชกำรเป็นส ำคัญ และให้
ถือว่ำกำรตัดสินของอ ำเภอเป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ มิได้   รวมทั้งอ ำเภอ จะพิจำรณำ
ยกเลิกกำรสอบรำคำจ้ำง  และลงโทษผู้เสนอรำคำเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือก
หรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อได้ว่ำกำรเสนอรำคำกระท ำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน เป็นต้น 
                        ในกรณีที่ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด เสนอรำคำต่ ำจนคำดหมำยได้ว่ำ ไม่อำจด ำเนินงำนตำมสัญญำได้  
คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำจ้ำงหรือ อ ำเภอ  จะให้ผู้เสนอรำคำนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ท ำให้เชื่อได้ว่ำ ผู้
เสนอรำคำสำมำรถด ำเนินงำนตำมประกำศสอบรำคำจ้ำงให้เสร็จสมบูรณ์หำกค ำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้   องค์กำรอ ำเภอมี
สิทธิ์ที่จะไม่รับรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนั้น 
 

/5.6 ในกรณี.... 
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         5.6  ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงภำยหลังกำรเปิดซองสอบรำคำว่ำ ผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำร
คัดเลือก ตำมที่ได้ประกำศรำยชื่อไว้ ตำมข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลแระโยชน์ร่วมกันกับ ผู้เสนอรำคำรำยอ่ืน ณ 
วันประกำศสอบรำคำจ้ำง หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำม
ข้อ 1.6 อ ำเภอ มีอ ำนำจที่จะตัดรำยชื่อเสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกดังกล่ำว ออกจำกประกำศรำยชื่อตำมข้อ 
4.5 และอ ำเภอ จะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ทิ้งงำน 
  ในกรณีนี้หำกนำยอ ำเภอพิจำรณำเห็นว่ำ  กำรยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำท่ีได้ด ำเนินกำรไปแล้ว

จะเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง  นำยอ ำเภอมีอ ำนำจยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำดังกล่ำวได้ 
 

6. การท าสัญญาจ้าง 
                         ผู้ชนะกำรสอบรำคำจ้ำง จะต้องท ำสัญญำจ้ำง ตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ 1.3 กับอ ำเภอ เมื่อได้รับ
แจ้งภำยใน  1  วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวำงหลักประกันสัญญำ เป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ 5
ของรำคำค่ำจ้ำงที่สอบรำคำจ้ำงได้ ให้อ ำเภอยึดถือไว้ในขณะท ำสัญญำ โดยใช้หลักประกั นอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 
ดังต่อไปนี้ 
               (1)  เงินสด 

(2) เช็คท่ีธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่อ ำเภอ  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท ำสัญญำหรือก่อนหน้ำนั้นไม่เกิน  3  วัน 
ท ำกำรของทำงรำชกำร 

 

(3) หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศตำมแบบหนังสือค้ ำประกัน    ดังระบุในข้อ 1.4 (1) 
(4) หนังสือค้ ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัท 

เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพ่ือกำรพำณิชย์  และประกอบธุรกิจค้ ำประกันตำม
ประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับแจ้งเวียนชื่อให้ส่วนรำชกำรต่ำงๆ ทรำบแล้วโดยอนุโลม  ให้ใช้ตำมแบบ
หนังสือค้ ำประกัน ดังระบุในข้อ 1.4 (1) 

     (5) พันธบัตรรัฐบำลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันที่คู่สัญญำพ้นจำกข้อผูกพันตำม
สัญญำจ้ำงแล้ว 
 

7 . ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
7.1 (ส ำหรับสัญญำเป็นรำคำเหมำรวม)  

          อ ำเภอสูงเนิน จะจ่ำยเงินค่ำจ้ำงงวดเดียว เป็นเงินจ ำนวนในอัตรำร้อยละ 100 ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้
รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตำมสัญญำ 
 

8. อัตราค่าปรับ  
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำจ้ำงข้อ 17   จะก ำหนดในอัตรำ  ร้อยละ  0.10  ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำต่อวัน  

 

9.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
    ผู้ชนะกำรสอบรำคำจ้ำงซึ่งได้ท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท ำสัญญำจ้ำงตำมแบบดังระบุในข้อ  1.3  

แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันควำมช ำรุดบกพร่องของสิ่งของที่จ้ำง ที่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ  2  ปี นับ
ถัดจำกวันที่ผู้รับจ้ำงรับมอบ โดยผู้รับจ้ำงต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเดิม ภำยใน 15  วัน    นับถัดจำก
วันที่ได้รับแจ้งควำมช ำรุดบกพร่อง 
 
 

/10.  ข้อสงวนสิทธิ….. 
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10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                - ค่ำจ้ำงส ำหรับกำรจ้ำงครั้งนี้ได้มำจำกเงินงบประมำณซึ่งได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปี    
                - กำรลงนำมในสัญญำจะกระท ำได้ต่อเมื่อ อ ำเภอสูงเนิน ได้รับอนุมัติเงินค่ำจ้ำงจำกงบประมำณซึ่งได้รับ
อนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปี   โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตะไก้ หมู่ที่ 
4 ต ำบลหนองตะไก ้อ ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ  แล้วเท่ำนั้น 

       10.1 ผู้เสนอรำคำซึ่งอ ำเภอได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท ำสัญญำหรือข้อตกลงภำยในเวลำที่ทำงรำชกำร 
ก ำหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 อ ำเภออำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอ่ืน (ถ้ำมี) รวมทั้งอำจพิจำรณำให้เป็นผู้
ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

       10.2 อ ำเภอสูงเนิน สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก ำหนดในแบบสัญญำให้เป็นไปตำม
ควำมเห็นของนำยอ ำเภอ (ถ้ำมี) 

 

11.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
       กำรปรับรำคำค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสูตรกำรปรับรำคำดังระบุในข้อ 1.5 จะน ำมำใช้ใน กรณีที่ค่ำงำน
ก่อสร้ำงลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีกำรต่อไปนี้ 
       ตำมเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค ำนวณที่ใช้กับสัญญำแบบปรับรำคำได้ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 22 สิงหำคม 2532 เรื่อง กำรพิจำรณำช่วยเหลือผู้ประกอบอำชีพงำนก่อสร้ำง ตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2532 
       สูตรกำรปรับรำคำ (สูตรค่ำ K)  จะต้องคงที่ระดับที่ก ำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ 
หรือภำยในระยะเวลำที่อ ำเภอได้ขยำยออกไป โดยจะให้สูตรของทำงรำชกำรที่ได้ระบุในข้อ 1.5 
 

12.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
 เมื่ออ ำเภอได้คัดเลือกผู้เสนอรำคำรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำงและได้ตกลงจ้ำงก่อสร้ำง ตำมประกำศนี้แล้ว   

ผู้เสนอรำคำจะต้องตกลงว่ำในกำรปฏิบัติงำนก่อสร้ำงดังกล่ำว  ผู้เสนอรำคำจะต้องมีและใช้ผู้ผ่ำนกำรทดสอบ
มำตรฐำนฝีมือช่ำงจำก - หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช. ปวส.  และ ปวท.  หรือเทียบเท่ำจำกสถำบันกำรศึกษำที่  ก.พ. 
รับรองให้เข้ำรับรำชกำรได้**  ในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 10  ของแต่ละสำขำช่ำงจ ำนวนอย่ำงน้อย  1  คน ในแต่ละ
สำขำช่ำง  ดังต่อไปนี้ 
                12.1 ช่ำงโยธำหรือช่ำงก่อสร้ำง 
 

13.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
      ในระหว่ำงระยะเวลำกำรด ำเนินงำน  ผู้รับจ้ำงพึงปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมำยและระเบียบ 

ได้ก ำหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 

 
ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอสูงเนิน 

 
 

 
 

วันที่  15  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2559 
 


