
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลนาสาร 
เรื่อง   สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย 2 – สระประมง  

หมู่ที่ 3 ต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
----------------------------------- 

ด้วยเทศบาลต าบลนาสาร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายซอย 2 – สระประมง หมู่ที่ 3  ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยท าการ
ก่อสร้างถนนให้ได้ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 450.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร  หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  1,800.00 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลนาสาร  จ านวน  1 โครงการ  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น  941,000.- บาท (-เก้าแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน-) (งบประมาณในการประชุมสภาเทศบาลต าบลนา
สาร  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2556    ลงวันที่ 24 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลนาสาร มีมติอนุมัติโอนงบประมาณครั้งที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  โดยมี
ข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   ๑.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
  ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
  3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  ผู้
เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบล  นา
สาร  ณ  วันที่ประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาจ้างครั้งนี้ 

5. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน สัญญาเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 
470,5๐๐.-บาท (-สี่แสนเจ็ดหม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน-) และผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับทางราชการ     หรือ
หน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืนซึ่งกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลต าบลนาสารเชื่อถือได้ 

6.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขตามประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับ
จ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554  และแก้ไขเพ่ิมเติมดังนี้ 

6.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  

6.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก่อนวันยื่นซองเสนอราคา 

6.3 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับเงินแต่ละครั้ง ซึ่ง
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
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ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  2  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕7 ตั้งแต่เวลา 1๐.3๐ น.    ถึง
เวลา ๑1.3๐ น.  โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร หมู่ที่ 6 อ าเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช  และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป  
ส าหรับผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างให้ถือว่าได้ทราบสถานที่  รับทราบอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว  เมื่อมีอุปสรรค
และปัญหาในเวลาท างานจะน ามาอ้างให้พ้นความผิดต่อเทศบาลต าบลนาสารไม่ได้ 

ก าหนดการยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลระดับอ าเภอ  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช (สถานที่กลาง) ในวันที่  24  เดือน มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕7  ตั้งแตเ่วลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.   

ก าหนดการยื่นซองสอบราคา  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ตั้งแต่วันที่  25  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕7  ถึงวันที่  4  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕7  ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  (ในวันและเวลาราชการ)   

ก าหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕7  ตั้งแต่เวลา ๑0.3๐ น.  เป็นต้น
ไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ อ าเภอ     พระพรหม  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  (สถานที่กลาง) 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารโครงการสอบราคาจ้าง  ในราคาชุดละ  2,0๐๐.- บาท  ได้ที่     ศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ   อ าเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช (สถานที่กลาง)  ในวันที่  24  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕7  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ 
น. และส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร ตั้งแต่วันที่  25  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕7  ถึงวันที่  4  เดือน  เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕7  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  (ในวันและเวลาราชการ)  หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข  ๐ ๗๕๗๖ ๓๒๖๕-๖ ต่อ ๒๐๒ งานพัสดุและทรัพย์สิน  หรือทางเว็ปไซต์  www.nasan.go.th,   
www.gprocurement.go.th 

การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเม่ือ เทศบาลต าบลนาสารได้อนุมัติงบประมาณแล้วเท่านั้น  
หากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ผู้ชนะการสอบราคาจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากเทศบาลต าบล   นาสารไม่ได้
ทั้งสิ้น 

   ประกาศ  ณ  วันที่  24  มีนาคม  ๒๕๕7 
 
     (ลงชื่อ)      พยงค์  สงวนถ้อย 

(นายพยงค์   สงวนถ้อย) 
        นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 
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เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  5/๒๕๕7 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย 2 – สระประมง หมู่ที่ 3 

ต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตามประกาศเทศบาลต าบลนาสาร ลงวันที่  24  มีนาคม  ๒๕๕7 

---------------------------------------------------------- 
เทศบาลต าบลนาสาร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาล” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย 2 – สระประมง หมู่ที่ 3 ต าบลนาสาร อ าเภอ     พระ
พรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยท าการก่อสร้างถนนให้ได้ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 450.00 เมตร  
หนา 0.04 เมตร  หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,800.00 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาสาร  จ านวน  1 โครงการ  ราคากลางของงานก่อสร้าง
ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  941,000.- บาท (-เก้าแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน-) (งบประมาณใน
การประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 24 กันยายน 
2556 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลนาสาร มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ     ครั้งที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
               ๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด 
                ๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
                ๑.๓  แบบสัญญาจ้าง  

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

       1.5  บทนิยาม 
       (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
       (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
       1.6  แบบบัญชีเอกสาร 
       (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
       (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
              ๒.๑ เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
      ๒.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
      2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
      2.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบล  
นาสาร  ณ  วันที่ประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาจ้างครั้งนี ้

    2.5 มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน สัญญาเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงิน        ไม่
น้อยกว่า 470,5๐๐.-บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน-) และผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับทางราชการ     
หรือหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืนซึ่ง
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลต าบลนาสารเชื่อถือได้ 

 
       2/2.6 ผู้เสนอราคาต้อง........... 
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     2.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขตามประกาศ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับ
จ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554  และแก้ไขเพ่ิมเติมดังนี้ 

2.6.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  

2.6.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก่อนวันยื่นซองเสนอราคา 

2.6.3 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับเงินแต่ละครั้ง 
ซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอกซอง

ใบเสนอราคา เป็น 2 ส่วน คือ  
๓.๑  ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชน ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

(2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็น
หุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นอกสารตามที่ระบุไว้  ใน (1) พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

(4)  ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสารสอบราคา 
(5)   ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี หรือส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ภพ.20(ถ้ามี) 
(6)  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีรายชื่อ    ผู้

ถือหุ้น  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) 
(7)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
(8)  ส าเนาหน้าสมุดเช็ค 
(9)  ส าเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP 
(10)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน      ข้อ 

1.6(1) 
(11) อ่ืน ๆ  
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      3.2  ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (1)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
      (2)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีการ
ก าหนดผลงานตามข้อ 2.6 เท่านั้น) 
      (3)  บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
      (4)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน        ข้อ 
1.6(2) 

4. การเสนอราคา 
๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้    โดยไม่มี

เงื่อนไขใด  ๆ  ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวน
เงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก  เติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน              
ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม

และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวม
ทัง้สิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  9๐ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบ
ราคา  โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน    นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลให้เริ่มท างาน 

๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียดฯลฯ ให้ถี่
ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา                   

๔.๕  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขท่ี     5/๒๕๕
7"  ยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่เทศบาล ในวันที่  24  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕7  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา 
๑๖.๓๐ น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของเทศบาลระดับอ าเภอ อ าเภอพระพรหม  จังหวัด
นครศรีธรรมราช (สถานที่กลาง) และในวันที่  25  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕7  ถึงวันที่ 4 เดือน  เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕7  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ ส านักงานเทศบาลต าบลนา
สาร  

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า

เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่  
และประกาศราชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
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หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า

มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ เชื่อ
ว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ ผู้เสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และเทศบาลจะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ ให้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากาการเป็นผู้ เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ 
อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช (สถานที่กลาง) ในวันที่ 84 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕7  ตั้งแต่เวลา 
๑๐.3๐ น.  เป็นต้นไป  

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  
เว้นแต่ ปลัดกระทางพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณี
ที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได ้ 

๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
๕.๑  ในการสอบราคาครั้งนี้  เทศบาลจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 

       ๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  ๒   หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
เทศบาลเท่านั้น 
      ๕.๓  เทศบาลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา   หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของเทศบาล 

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง
ใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 

(๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

(๔)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 

 
        5/5.4 ในการตัดสิน........ 
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๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา      คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ

เทศบาลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  
เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

๕.๕  เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และ
ให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ  มิได้   รวมทั้งเทศบาลจะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท า
ไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา   เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ า  จนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอ
ราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

     5.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคา ว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาราย
อ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ 1.5 เทศบาลมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ
ตามข้อ 4.5 และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

     ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองในเสนอราคาที่ได้ค าเนินการ
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางรายการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

๖.  การท าสัญญาจ้าง 
            ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับเทศบาล   
ภายใน   ๗ วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้า (5%)  
ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้  ให้ เทศบาลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังต่อไปนี้ 

๖.๑  เงินสด 
๖.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาล   โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่

เกิน  ๓  วันท าการ 
๖.๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน         ข้อ 

๑.๔(1)  
๖.4  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
ตัวอย่างหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)  

๖.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 
        6/หลักประกัน............. 
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หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 

(ผู้รับจ้าง ) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
เทศบาลจะจา่ยเงินค่าจ้าง  โดยแบ่งออกเป็น  งวดเดียว งวดสุดท้าย 
เทศบาลจะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามสัญญา 
 

๘.  อัตราค่าปรับ 
            ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะก าหนดในอัตราร้อยละ  ๐.20  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อ
วัน 
  ๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
            ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ    หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน   ข้อ  
๑.๓ แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า        -  
เดือน  2  ปี  นับถัดจากวันที่เทศบาลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน  ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

๑๐.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
๑๐.๑  เงินค่าจ้างส าหรับงานสอบราคาจ้างครั้งนี้  ได้มาจากการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2556  ลง
วันที่ 24 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลนาสาร มีมติอนุมัติโอนงบประมาณครั้งที่ 3 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556  

การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ เทศบาลต าบลนาสารได้อนุมัติงบประมาณแล้วเท่านั้น  
หากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ผู้ชนะการสอบราคาจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากเทศบาลต าบลนาสารไม่ได้ทั้งสิ้น 

ราคากลางของงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย 2 –       สระ
ประมง หมู่ที่ 3 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น  941,000.- บาท (-เก้าแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน-) 

๑๐.๒  เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคา
จ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องน าเข้ามา
โดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคา  ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

(๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  ๗ วัน   นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน  

 
       7/(3)ในกรณีท่ี............... 
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(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
๑๐.๓  เทศบาลต าบลนาสาร สงวนสิทธิ์ไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการ

ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายจ่ายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรั บรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ โดยผู้ชนะการเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น    เว้นแต่บุคคล
หรือนิอติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายกรับรายจ่าย ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและได้มี
การสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้วก่อนวันเปิดซองสอบราคา  

10.4  ผู ้เสนอราคาซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้วไม่ท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการก าหนดระบุในข้อ ๖ เทศบาลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้
ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๐.5  เทศบาลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 

๑๑.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศ

นี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช . ปวส. และปวท. หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง  
แต่จะต้องมีช่างจ านวน  อย่างน้อย  ๑  คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

๑๑.๑  สาขาช่างก่อสร้าง 
๑๑.๒  สาชาช่างส ารวจ 
๑๑.๓  สาขาช่างโยธา 

๑๒.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ   
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนด

ไว้โดยเคร่งครัด 
 

          เทศบาลต าบลนาสาร 
 
                           เพ็ญศรี  นิลวานิช 

       วันที่  24  มีนาคม  ๒๕๕7 
 


