
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลนาสาร 
เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ 

ทะเบียน 81-6857 นครศรธีรรมราช  
----------------------------------- 

ด๎วยเทศบาลต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะ     
สอบราคาจ๎างเหมาซํอมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท๎าย ชนิด 6 ล๎อ ทะเบียน 81 -6857 
นครศรีธรรมราช  ทะเบียนครุภัณฑ์ 005 53 0002 จ านวน  1 คัน  รายละเอียดตามเอกสารแนบท๎าย
ประกาศ  ราคากลางในการสอบราคาจา๎งครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 360,000.- บาท (-สามแสนหกหมื่นบาทถ๎วน-)  

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   ๑.  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ๎างท างานที่สอบราคาดังกลําว 
  ๒.  ไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนํวย
การบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นและได๎แจ๎งเวียนชื่อแล๎วในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
  3.  ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความคุ๎มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาลไทย เว๎นแตํรัฐบาล
ของ ผู๎เสนอราคาได๎มีค าสั่งให๎สละสิทธิ์ความคุ๎มกันเชํนวํานั้น 
  4.  ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอ่ืนที่เข๎าเสนอราคาให๎แกํเทศบาลต าบล  
นาสาร  ณ  วันที่ประกาศสอบราคา  หรือไมํเป็นผู๎กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ๎างครั้งนี้ 

5. เป็นผู๎ที่ได๎ซื้อเอกสารสอบราคาและแบบแปลน และลงลายมือชื่อไว๎เป็นหลักฐาน มิฉะนั้น
ไมํมีสิทธิ์ยื่นซองเสนอราคา 

ก าหนดดูสภาพรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในวันที่ 15 เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕7  ตั้งแตํ
เวลา ๐9.3๐ น. ถึงเวลา ๑0.3๐ น.  โดยพร๎อมเพรียงกัน ณ ส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกันตั้งแตํเวลา 10.30 น. 
เป็นต๎นไป  ส าหรับผู๎ที่ไมํไปดูสภาพรถให๎ถือวําได๎ทราบสภาพรถ  รับทราบอุปสรรคและปัญหาตําง ๆ ดีแล๎ว  
เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาท างานจะน ามาอ๎างให๎พ๎นความผิดตํอเทศบาลต าบลนาสารไมํได๎ 

ก าหนดการยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์รวมข๎อมูลขําวสารการซื้อหรือการจ๎างขององค์การ
บริหารสํวนต าบลระดับอ าเภอ  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช (สถานที่กลาง) ในวันที่  12  เดือน 
กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕7  ตั้งแตเํวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  

ก าหนดการยื่นซองสอบราคา  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ตั้งแตํวันที ่15  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕7  ถึงวันที่  25  เดือน  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7  
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  (ในวันและเวลาราชการ)   

ก าหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7  ตั้งแตํเวลา ๑0.3๐ น.  
เป็นต๎นไป ณ ศูนย์รวมข๎อมูลขําวสารการซื้อหรือการจ๎างขององค์การบริหารสํวนต าบลระดับอ าเภอ อ าเภอ     
พระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  (สถานที่กลาง) 

        2/ผู๎สนใจติดตํอ
........... 
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ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง  ในราคาชุดละ 3๐๐.- บาท (-สามร๎อยบาทถ๎วน-)  
ได๎ที่ศูนย์รวมข๎อมูลขําวสารการซื้อหรือการจ๎างขององค์การบริหารสํวนต าบลระดับอ าเภอ  อ าเภอพระพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช (สถานที่กลาง) ในวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7 ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง
เวลา ๑๖.๓๐ น. และส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร ตั้งแตํวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7 ถึงวันที่ 25 
เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕7  ต้ังแตํเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  (ในวันและเวลาราชการ)  หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๗๕๗๖ ๓๒๖๕-๖ ตํอ ๒๐๒ งานพัสดุและทรัพย์สิน  หรือทางเว็ปไซต์ 
www.nasan.go.th,   www.gprocurement.go.th 

   ประกาศ  ณ  วันที่  12  กันยายน  ๒๕๕7 
 
     (ลงชื่อ)     พยงค์  สงวนถ๎อย 

(นายพยงค์  สงวนถ๎อย) 
       นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 
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เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  11/๒๕๕7 

จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 81-6857 นศ 
ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามประกาศเทศบาลต าบลนาสาร ลงวันที่  12  กันยายน  ๒๕๕7 
---------------------------------------------------------- 

เทศบาลต าบลนาสาร ซึ่งตํอไปนี้เรียกวํา “เทศบาล” มีความประสงค์จะสอบราคาจ๎างเหมา
ซํอมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท๎าย ชนิด 6 ล๎อ ทะเบียน 81 -6857 นครศรีธรรมราช  ทะเบียน
ครุภัณฑ์ 005 53 0002  จ านวน  1 คัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท๎ายประกาศ  ราคากลางในการสอบ
ราคาจ๎างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 360,000.- บาท (-สามแสนหกหมื่นบาทถ๎วน-)  โดยมีข๎อแนะน าและข๎อก าหนด 
ดังตํอไปนี้ 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
               ๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด 
                ๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
                ๑.๓  แบบสัญญาจ๎าง  

     ๑.๔  แบบหนังสือค้ าประกัน  
    (1)  หลักประกันสัญญา 
    (2)  หลักประกันการรับเงินคําจ๎างลํวงหน๎า 
    (3)  หลักประกันผลงาน 

       1.5  บทนิยาม 
       (1)  ผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกัน 
       (2)  การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม 
       1.6  แบบบัญชีเอกสาร 
       (1)  บัญชีเอกสารสํวนที่ 1 
       (2)  บัญชีเอกสารสํวนที่ 2 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
              ๑.  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ๎างท างานที่สอบราคาดังกลําว 
      ๒.  ไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นและได๎แจ๎งเวียนชื่อแล๎วในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
      3.  ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความคุ๎มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาลไทย เว๎นแตํ
รัฐบาลของผู๎เสนอราคาได๎มีค าสั่งให๎สละสิทธิ์ความคุ๎มกันเชํนวํานั้น 
      4.  ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอ่ืนที่เข๎าเสนอราคาให๎แกํเทศบาล
ต าบล นาสาร  ณ  วันที่ประกาศสอบราคา  หรือไมํเป็นผู๎กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยําง
เป็นธรรมในการสอบราคาจ๎างครั้งนี้ 

    5. เป็นผู๎ที่ได๎ซื้อเอกสารสอบราคาและแบบแปลน และลงลายมือชื่อไว๎เป็นหลักฐาน 
มิฉะนั้นไมํมีสิทธิ์ยื่นซองเสนอราคา 

๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร๎อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว๎

นอกซองใบเสนอราคา เป็น 2 สํวน คือ 
 
                       2/3.1 สํวนที่ 1 อยําง...... 
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๓.๑  ส่วนที่ 1 อยํางน๎อยต๎องมีเอกสารดังตํอไปนี้ 

(1)  ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก)  ห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จัดการ ผู๎มีอ านาจควบคุม(ถ๎ามี) พร๎อมรับรองส าเนาถูกต๎อง 
(ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชน ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู๎จัดการ ผู๎มีอ านาจควบคุม(ถ๎ามี) และบัญชีผู๎ถือหุ๎น
รายใหญํ พร๎อมรับรองส าเนาถูกต๎อง 

(2)  ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคล ให๎ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎นั้น ส าเนาข๎อตกลงที่แสดงถึงการเข๎าเป็นหุ๎นสํวน(ถ๎ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู๎เป็นหุ๎นสํวน พร๎อมทั้งรับรองส าเนาถูกต๎อง 

(3)  ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นผู๎เสนอราคารํวมกันในฐานะเป็นผู๎รํวมค๎า ให๎ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข๎ารํวมค๎า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎รํวมค๎า และในกรณีที่ผู๎เข๎ารํวมค๎าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใชํสัญชาติไทย ก็ให๎ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู๎รํวมค๎าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให๎ยื่นอกสารตามที่ระบุไว๎  
ใน (1) พร๎อมรับรองส าเนาถูกต๎อง 

(4)  ส าเนาใบเสร็จรับเงินคําซื้อเอกสารสอบราคา 
(5)   ส าเนาบัตรประจ าตัวผู๎เสียภาษี หรือส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลคําเพ่ิม ภพ.20 

(ถ๎ามี) 
(6)  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  และบัญชี

รายชื่อ    ผู้ถือหุ้น  ผู๎มีอ านาจควบคุม (ถ๎ามี) 
(7)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
(8)  บัญชีเอกสารสํวนที่ 1 ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน      

ข๎อ 1.6(1) 
      3.2  ส่วนที่ 2 อยํางน๎อยต๎องมีเอกสารดังตํอไปนี้ 
      (1)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู๎เสนอราคามอบ
อ านาจให๎บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
      (2)  บัญชีรายการซํอมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ซึ่งจะต๎องแสดงรายการวัสดุ 
อุปกรณ์ คําแรงงาน ภาษีประเภทตํางๆ รวมทั้งก าไรไว๎ด๎วย 
      (3)  บัญชีเอกสารสํวนที่ 2 ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน        
ข๎อ 1.6(2) 

4. การเสนอราคา 
๔.๑  ผู๎เสนอราคาต๎องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว๎ในเอกสารสอบราคานี้    โดยไมํ

มีเงื่อนไขใด  ๆ  ทั้งสิ้น  และจะต๎องกรอกข๎อความให๎ถูกต๎องครบถ๎วน ลงลายมือชื่อของผู๎เสนอราคาให๎ชัดเจน 
จ านวนเงินที่เสนอจะต๎องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมํมีการขูดลบหรือแก๎ไข หากมีการขูดลบ ตก  
เติม แก๎ไข เปลี่ยนแปลงจะต๎องลงลายมือชื่อผู๎เสนอราคา พร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี) ก ากับไว๎ด๎วยทุกแหํง 

๔.๒  ผู๎เสนอราคาจะต๎องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกํอสร๎างให๎ครบถ๎วน              
ในการเสนอราคาให๎เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอ

ราคารวมและหรือราคาตํอหนํวย  และหรือตํอรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ท๎ายใบเสนอราคาให๎ถูกต๎อง ทั้งนี้ 
ราคารวมที่เสนอจะต๎องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ๎าตัวเลขและตัวหนังสือไมํตรงกันให๎ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคําภาษีมูลคําเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน  และคําใช๎จํายทั้งปวงไว๎แล๎ว 

       3/ราคาที่เสนอ......... 
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ราคาที่เสนอ  จะต๎องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  3๐ วัน นับแตํวันเปิดซอง

สอบราคา  โดยภายในก าหนดยืนราคาผู๎เสนอราคาต๎องรับผิดชอบราคาที่ตนได๎เสนอไว๎และจะถอนการเสนอ
ราคามิได ๎

๔.๓  ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 3๐วัน    
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ๎าง  หรือวันที่ได๎รับหนังสือแจ๎งจากเทศบาลให๎เริ่มท างาน 

๔.๔ กํอนยื่นซองสอบราคา ผู๎เสนอราคาควรตรวจดูรํางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด
ฯลฯ ให๎ถี่ถ๎วนและเข๎าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกํอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา                   

๔.๕  ผู๎เสนอราคาจะต๎องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร๎อย จําหน๎าซองถึง
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว๎ที่หน๎าซองวํา  "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา 
เลขที่  11/๒๕๕7" ยื่นโดยตรงตํอเจ๎าหน๎าที่เทศบาล ในวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7 ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของเทศบาลระดับอ าเภอ 
อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช (สถานที่กลาง) และในวันที่  15  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7  
ถึงวันที่ 25 เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕7  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลา
ราชการ) ณ ส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร 

เมื่อพ๎นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล๎วจะไมํรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู๎เสนอราคาแตํละ

รายวําเป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น ตามข๎อ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคา 
หรือไมํ  และประกาศราชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือกกํอนการเปิดซองใบเสนอราคา 

หากปรากฏตํอคณะกรรมการเปิดซองสอบราคากํอนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาวํามีผู๎เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมตามข๎อ 1.5(2) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อวํามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อ ผู๎เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู๎เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการ
คัดเลือก และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคาดังกลําวเป็นผู๎ทิ้งงาน เว๎นแตํคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย
ได๎วําผู๎เสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ที่ให๎ความรํวมมือเป็นประโยชน์ตํอการพิจารณาของทางราชการและมิได๎เป็น       
ผู๎ริเริ่มให๎มีการกระท าดังกลําว 

ผู๎เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากาการเป็นผู๎เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู๎เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกลําวตํอปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน  นับแตํ
วันที่ได๎รับแจ๎งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให๎ถือเป็นที่สุด 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับ
การคัดเลือกดังกลําวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ระดับอ าเภอ อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช (สถานที่กลาง) ในวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 
๒๕๕7  ตั้งแตํเวลา ๑0.3๐ น.  เป็นต๎นไป  

การยื่นอุทธรณ์ ยํอมไมํเป็นเหตุให๎มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  เว๎นแตํ 
ปลัดกระทางพิจารณาเห็นวําการขยายระยะเวลาดังกลําวจะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่ง และในกรณี
ที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด๎วยกับค าคัดค๎านของผู๎อุทธรณ์ และเห็นวําการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่
ได๎ด าเนินการไปแล๎วจะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่ง ให๎ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกลําวได๎  

       4/5.หลักเกณฑ์และ....... 
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๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
๕.๑  ในการสอบราคาครั้งนี้  เทศบาลจะพิจารณาตัดสินด๎วย ราคารวม 

       ๕.๒  หากผู๎เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมํถูกต๎องตามข๎อ  ๒   หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมํถูกต๎อง หรือไมํครบถ๎วนตามข๎อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมํถูกต๎องตามข๎อ ๔ แล๎ว  คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจะไมํรับพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคารายนั้น  เว๎นแตํเป็นข๎อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน๎อย 
หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสํวนที่มิใชํสาระส าคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็น
วําจะเป็นประโยชน์ตํอเทศบาลเทํานั้น 
      ๕.๓  เทศบาลสงวนสิทธิไมํพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคา  โดยไมํมีการผํอนผันในกรณี  
ดังตํอไปนี้ 

(๑) ไมํปรากฏชื่อผู๎เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู๎รับเอกสารสอบราคา   หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของเทศบาล 

(๒) ไมํกรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู๎เสนอราคาอยําง
หนึ่งอยํางใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(๓)  เสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระส าคัญหรือมีผลท าให๎เกิดความได๎เปรียบเสียเปรียบแกํผู๎เสนอราคารายอื่น 

(๔)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก  เติม  แก๎ไข  เปลี่ยนแปลง โดยผู๎เสนอราคามิได๎ลง
ลายมือชื่อพร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี) ก ากับไว๎ 

๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา      คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาหรือเทศบาลมีสิทธิให๎ผู๎เสนอราคาชี้แจงข๎อเท็จจริง  สภาพฐานะ หรือข๎อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข๎องกับผู๎
เสนอราคาได๎  เทศบาลมีสิทธิที่จะไมํรับราคาหรือไมํท าสัญญาหากหลักฐานดังกลําวไมํมีความเหมาะสมหรือไมํ
ถูกต๎อง 

๕.๕  เทศบาลทรงไว๎ซึ่งสิทธิที่จะไมํรับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได๎  และอาจพิจารณาเลือกจ๎างในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไมํพิจารณาจัดจ๎างเลยก็ได๎สุดแตํจะพิจารณา  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญ  และให๎ถือวําการตัดสินของเทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู๎เสนอราคาจะเรียกร๎องคําเสียหายใดๆ  มิได๎   รวมทั้ง
เทศบาลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู๎เสนอราคาเสมือนเป็นผู๎ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได๎วําการ
เสนอราคากระท าไปโดยไมํสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา  เชํน การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือ
ใช๎ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต๎น 

                ในกรณีที่ผู๎เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ า  จนคาดหมายได๎วําไมํอาจด าเนินงานตาม
สัญญาได๎  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลจะให๎ผู๎เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให๎
เชื่อได๎วําผู๎เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ๎างให๎เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไมํเป็นที่รับฟังได๎  
เทศบาลมีสิทธิที่จะไมํรับราคาของผู๎เสนอราคารายนั้น 

     5.6  ในกรณีที่ปรากฏข๎อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคา วําผู๎เสนอราคาที่มี
สิทธิได๎รับการคัดเลือกตามที่ได๎ประกาศรายชื่อไว๎ตามข๎อ 4.5 เป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎
เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขัน
ราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ 1.5 เทศบาลมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือก
ดังกลําวออกจากประกาศรายชื่อตามข๎อ 4.5 และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ทิ้งงาน 

 
        5/ในกรณีนี้หาก............ 
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     ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวําการยกเลิกการเปิดซองในเสนอราคาที่ได๎ค า

เนินการไปแล๎วจะเป็นประโยชน์แกํทางรายการอยํางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกลําวได ๎

๖.  การท าสัญญาจ้าง 
            ผู๎ชนะการสอบราคาจะต๎องท าสัญญาจ๎างตามแบบสัญญาดังระบุในข๎อ ๑.๓ กับเทศบาล   
ภายใน  5 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต๎องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเทํากับร๎อยละห๎า 
(5%)  ของราคาคําจ๎างที่สอบราคาได๎  ให๎เทศบาลยึดถือไว๎ในขณะท าสัญญา  โดยใช๎หลักประกันอยํางหนึ่ง
อยํางใด  ดังตํอไปนี้ 

๖.๑  เงินสด 
๖.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจํายให๎แกํเทศบาล   โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือกํอนหน๎า

นั้นไมํเกิน  ๓  วันท าการ 
๖.๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน         

ข๎อ ๑.๔(1)  
๖.4  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย หรือบริษัท

เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแหํงประเทศไทย  ซึ่งได๎แจ๎งชื่อเวียนให๎สํวนราชการตําง ๆ ทราบแล๎ว 
โดยอนุโลมให๎ใช๎ตามตัวอยํางหนังสือค้ าประกันดังระบุในข๎อ 1.4 (1)  

๖.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให๎โดยไมํมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่ผู๎ชนะการสอบ

ราคา (ผู๎รับจ๎าง ) พ๎นจากข๎อผูกพันตามสัญญาจ๎างแล๎ว 

๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
เทศบาลจะจํายเงินคําจ๎าง  โดยแบํงออกเป็น  งวดเดียว งวดสุดท๎าย 
เทศบาลจะจํายเงินคําจ๎างเป็นจ านวนเงินในอัตราร๎อยละ ๑๐๐ ของคําจ๎างเมื่อผู๎รับจ๎างได๎

ปฏิบัติงานทั้งหมดให๎แล๎วเสร็จเรียบร๎อยตามสัญญา  ตามรายการที่ เทศบาลต าบลนาสารก าหนด และ
คณะกรรมการตรวจการจ๎างพร๎อมกันตรวจรับถูกต๎อง 

 

๘.  อัตราค่าปรับ 
            คําปรับตามแบบสัญญาจ๎างจะก าหนดในอัตราร๎อยละ ๐.10 ของคําจ๎างตามสัญญาตํอวัน 

  ๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
            ผู๎ชนะการสอบราคาซึ่งได๎ท าข๎อตกลงเป็นหนังสือ    หรือท าสัญญาจ๎างตามแบบดังระบุใน   
ข๎อ  ๑.๓ แล๎วแตํกรณีจะต๎องรับประกันความช ารุดบกพรํองของงานจ๎างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมํน๎อยกวํา        
-  เดือน  1 ปี  นับถัดจากวันที่เทศบาลได๎รับมอบงาน โดยผู๎รับจ๎างต๎องรีบจัดการซํอมแซมแก๎ไขให๎ใช๎การได๎ดี
ดังเดิมภายใน  ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งความช ารุดบกพรํอง 

๑๐.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
๑๐.๑ เงินคําจ๎างส าหรับงานสอบราคาจ๎างครั้งนี้ ได๎มาจาก เงินรายได้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557 
      6/การลงนามในสัญญา................ 
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การลงนามในสัญญาจะกระท าได๎ตํอเมื่อ เทศบาลต าบลนาสารได๎อนุมัติงบประมาณแล๎ว
เทํานั้น  หากไมํได๎รับอนุมัติงบประมาณ ผู๎ชนะการสอบราคาจะเรียกร๎องคําใช๎จํายใดๆ จากเทศบาลต าบลนา
สารไมํได๎ทั้งสิ้น 

ราคากลางของงานจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 
81-6857 นครศรีธรรมราช ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  360,000.- บาท (-สามแสนหก
หม่ืนบาทถ้วน-) 

๑๐.๒  เมื่อเทศบาลได๎คัดเลือกผู๎เสนอราคารายใดให๎เป็นผู๎รับจ๎างและได๎ตกลงจ๎างตาม
สอบราคาจ๎างแล๎ว  ถ๎าผู๎รับจ๎างจะต๎องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ๎างดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศ  และของ
นั้นต๎องน าเข๎ามาโดยทางเรือในเส๎นทางที่มีเรือไทยเดินอยูํ  และสามารถให๎บริการรับขนได๎ตามที่รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู๎เสนอราคา  ซึ่งเป็นผู๎รับจ๎างจะต๎องปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการ
สํงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

(๑)  แจ๎งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศตํอส านักงาน
คณะกรรมการสํงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  ๗ วัน   นับถัดจากวันที่ผู๎รับจ๎างสั่งหรือซื้อของจากตํางประเทศ  
เว๎นแตํเป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืนได๎ 

(๒) จัดการให๎สิ่งของดังกลําวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชํนเดียวกับเรือ
ไทยจากตํางประเทศมายังประเทศไทย  เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการ
พาณิชยนาวีให๎บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชํเรือไทย  ซึ่งจะต๎องได๎รับอนุญาตเชํนนั้นกํอนบรรทุกของลงเรือ
อ่ืน  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืน  

 (๓) ในกรณีที่ไมํปฏิบัติตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ผู๎รับจ๎างจะต๎องรับผิดตามกฎหมายวํา
ด๎วยการสํงเสริมการพาณิชย์นาวี 

10.3  ผู๎เสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลนาสารได๎คัดเลือกแล๎วไมํท าสัญญาหรือข๎อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุในข๎อ ๖ เทศบาลอาจพิจารณาเรียกร๎องให๎ชดใช๎ความเสียหาย (ถ๎ามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาให๎เป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๐.4  เทศบาลสงวนสิทธิที่จะแก๎ไข  เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข๎อก าหนดในแบบสัญญาให๎
เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ๎ามี) 

๑1.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ   
ในระหวํางระยะเวลาการซํอมแซมผู๎รับจ๎างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได๎

ก าหนดไว๎โดยเครํงครัด 
 

          เทศบาลต าบลนาสาร 
 
                นางเพ็ญศรี  นิลวานิช 
                        ผู๎อ านวยการกองคลัง 

                                                          วันที่  12  กันยายน  ๒๕๕7 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคาจ้าง 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 81 - 6857 นครศรีธรรมราช 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย หมายเหตุ 
1 เปลี่ยนตู๎เก็บขยะใหมํ สแตนเลสหนาไมํน๎อยกวํา 3.00 mm. 1 ชุด   
2 ซํอมปะผุคานลําง 1 อัน   
3 เปลี่ยนลูกสูบไฮดรอลิก 4 ชุด   
4 เปลี่ยนซีลปากกระบอกไฮดรอลิก 4 ชุด   
5 เปลี่ยนลูกปืนดันขยะ 6 ตลับ   
6 เปลี่ยนบูธใน 2 อัน   
7 เปลี่ยนสลัก 1 อัน   
8 เปลี่ยนบูธสลักดันท๎าย+สลัก 1 อัน   
9 เปลี่ยนสายไฮดรอลิก 6 เส๎น   

10 กรองไฮดรอลิก 1 ลูก   
11 เปลี่ยนน้ ามันไฮดรอลิกท้ังระบบ 126 ลิตร   
12 ซํอมปะผุถังน้ ามัน 1 ลูก   
13 เปลี่ยนสาเหรก 4 อัน   
14 เปลี่ยนแหนบเสริมหลัง ซ๎าย-ขวา 6 แผํน   
15 เปลี่ยนน้ ามันเครื่อง 10 ลิตร   
16 เปลี่ยนกรองเครื่อง 1 ลูก   
17 เปลี่ยนสะดือแหนบ 2 อัน   
18 น้ ามันเบรก 1 กระป๋อง   
19 เปลี่ยนซีลเดือยหมู 1 อัน   
20 เปลี่ยนน้ ามันเฟืองท๎าย  3.5 ลิตร   
21 คําแรงท าสีตู๎เก็บขยะ 1 ต๎ู   
22 คําแรงถอดเปลี่ยนซีลปากกระบอกไฮดรอลิก 4 ชุด   
23 คําแรงเช็ค เปลี่ยนถํายน้ ามันเบรก เสริมแหนบ ท าเบรก 1 งาน   
24 คําแรงเปลี่ยนซีลเดือยหมู 1 ตัว   
25 คําแรงท าตู๎เก็บขยะ ถอดประกอบ 1 ชุด   

 
 
 


