
 
     

 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลห้วยยอด 
เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงาน 

………………………………………………………………………… 
    ด้วยเทศบาลต าบลห้วยยอด  มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1  
เมษายน 2560 – 30 กันยายน  2560 จ านวนไม่น้อยกว่า 32 คน จ านวน 4 โครงการ โดยพิจารณาเป็น              
รายโครงการ ดังนี้  
  โครงการที่ 1 จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย งานกวาดขยะ มีผู้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 19 คน        
ราคากลาง 1,162,800.- บาท  

โครงการที่ 2 จ้างเหมาปฏิบัติงานประจ าโรงฆ่าสัตว์และฌาปนสถาน มีผู้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า             
2 คน ราคากลาง 122,400 บาท  
  โครงการที่ 3 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านโยธาและงานสวนสาธารณะ มีผู้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า              
5 คน ราคากลาง 306,000.- บาท 
  โครงการที่ 4 จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัย มีผู้ปฏิบัติงานไม่
น้อยกว่า 6 คน ราคากลาง 367,200.- บาท  
  (รายละเอียดเงื่อนไขตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

  รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 1,958,400.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหม่ืนแปดพันสี่ร้อย
บาทถ้วน) 
 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว  
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 

ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบล 

ห้วยยอด ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม         
ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชี
รายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคัญ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ
โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 
2554 
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6. ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูลราคาและหากมีการท าสัญญากับเทศบาล
ต าบลห้วยยอด ต้องจัดท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท อาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  

 

 ก าหนดยื่นซองสอบราคา   
  สามารถซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา โดยแยกยื่นเป็นรายโครงการ ได้ตั้งแต่วันที่   
14 – 28  มีนาคม  2560  ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ เทศบาลต าบลห้วยยอด หากเลยก าหนดเทศบาล
ต าบลห้วยยอด จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น และในวันที่  21  
มีนาคม  2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ให้ยื่นซองสอบราคา ณ สถานที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ ชั้น 2 อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยจ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคา” ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 4/2560 และระบุชื่อโครงการด้วย 
  การยื่นซองสอบราคาดังกล่าวสามารถยื่นได้ด้วยตนเอง หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือ               

ก าหนดเปิดซองสอบราคา  
  ก าหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  29  มีนาคม  2560 ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป         
ณ  สถานที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ ชั้น 2 อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ผู้เสนอ
ราคารายใดไม่มาฟังผลการพิจารณาของคณะกรรมการในวันเปิดซองถือว่าผู้นั้นยืนราคาเดิมที่ได้เสนอ และไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาพร้อมรายละเอียด โครงการละ  300.- บาท (สามร้อย
บาทถ้วน) ที่งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลห้วยยอด  ระหว่างวันที่  14 - 28  มีนาคม  2560  ในวันและเวลา
ราชการหรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข  075-235544 ในวันและเวลาราชการและสามารถเปิดดูได้ตาม
เว็บไซด์ www.huaiyodcity.go.th, www.gprocurement.go.th 
 
   ประกาศ  ณ วันที่  14  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 

(นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์) 
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยยอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.huaiyodcity.go.th/


 
เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  4/2560 

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงาน 
ตามประกาศเทศบาลต าบลห้วยยอด  

ลงวันที่  14  มีนาคม  2560 
 

………………………………………………………………. 
 

   ด้วยเทศบาลต าบลห้วยยอด  มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1  
เมษายน 2560 – 30 กันยายน  2560 มีผู้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 32 คน จ านวน 4 โครงการ โดยพิจารณาเป็น
รายโครงการ ดังนี้  
  โครงการที่ 1 จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย งานกวาดขยะ มีผู้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 19 คน       
ราคากลาง 1,162,800.- บาท  

โครงการที่ 2 จ้างเหมาปฏิบัติงานประจ าโรงฆ่าสัตว์และฌาปนสถาน มีผู้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า            
2 คน ราคากลาง 122,400 บาท  
  โครงการที่ 3 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านโยธาและงานสวนสาธารณะ มีผู้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า              
5 คน ราคากลาง 306,000.- บาท 
  โครงการที่ 4 จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัย มีผู้ปฏิบัติงานไม่
น้อยกว่า 6 คน ราคากลาง 367,200.- บาท  
  (รายละเอียดเงื่อนไขตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

  รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 1,958,400.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหม่ืนแปดพันสี่ร้อย
บาทถ้วน) 

 โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
  1. เอกสารแนบท้ายสอบราคา 
          1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
                    1.2 แบบใบเสนอราคา 
                    1.3 แบบบัญชีรายการก่อสร้าง  
                    1.4 แบบสัญญาจ้าง 
                    1.5 แบบหนังสือค้ าประกัน  
                          (1) หลักประกันสัญญา 
                    1.6 บทนิยาม  
                (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
                          (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                    1.7 แบบบัญชีเอกสาร 
                          (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1  
                          (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
                   1.8  แบบหนังสือมอบอ านาจ 
                    

   2.   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว  
2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของ

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือ
บุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางทางราชการ 
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2.3   ผู้ เ สนอราคาต้อง ไม่ เป็นผู้ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกันกับผู้ เ สนอราคาราย อ่ืน  ณ                
วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น   

2.5  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชี
รายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคัญ 

        2.6 ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้มีการท าสัญญากับเทศบาลต าบลห้วยยอด ต้องรับจ่ายเงิน
ผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท อาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

3.   หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไว้นอก

ซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน  คือ 
3.1   ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชี ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า ฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว้ใน  (1) 

(4) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่  1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ  

1.7 (1) 
3.2     ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ านาจ
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน (ผู้รับมอบอ านาจน าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของตนมาแสดงพร้อม
ทั้งรับรองส าเนาถูกต้องด้วย )    
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 บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ  1.7 (2) 
เอกสารหลักฐานที่เป็นส าเนาให้ผู้เสนอราคารับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสาร
ดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการและลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

 
 4.    การเสนอราคา 

4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ  ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวน
เงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข  
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง       

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง    ทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ๆ  ทั้งปวง จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้  ณ  เทศบาลต าบลห้วยยอด       

ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า      30    วัน  นับแต่วันเปิดซอง                   
ใบเสนอราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอ
ราคามิได ้

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบงานจ้าง  ไม่เกิน    183  วัน นับจากวันที่
ผู้รับจ้างให้เริ่มท างานในสัญญาจ้าง 
 4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา   
                        4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง  ประธาน
กรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา  เลขที่ 4/2560                
ยื่นต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ ตั้งแต่วันที่  14 – 28 มีนาคม  2560 ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ เทศบาลต าบล           
ห้วยยอด เว้นแต่ในวันที่  21  มีนาคม  2560  เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ให้ซื้อและยื่นซองสอบราคา ณ 
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ  ชั้น 2  อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง หากเลยก าหนดเทศบาล
จะไม่รับซองสอบราคาดังกล่าวโดยเด็ดขาด และจะเรียกร้องค่า เสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ เสนอราคา              
แต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ  1.6 (1) ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไม่  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า  มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ  1.6 (2) และคณะ
กรรมการฯ  เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อ      
ผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ
เทศบาลต าบลห้วยยอด จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยได้
ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้
มีการกระท าดังกล่าว 
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 ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  ภายใน  3  วัน  นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็น
ที่สุด 
   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา ที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ  ชั้น 2 อ าเภอ                         
ห้วยยอด จังหวัดตรัง ในวันที่  29  มีนาคม  2560  ตั้งแต่เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป ผู้ที่ไม่มาฟังผลสอบราคา
ถือว่ายืนราคาเดิมจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ทั้งสิ้น 
 การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่าง
ยิ่ง  และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง   ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
  
 5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้  เทศบาลต าบลห้วยยอด จะพิจารณาตัดสินด้วยราคาต่อ
โครงการเป็นส าคัญ  

5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อเทศบาลต าบลห้วยยอด เท่านั้น 

5.3  เทศบาลต าบลห้วยยอด สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
       

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบลห้วยยอด 

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง              
อย่างใด   หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
  5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบ
ราคาหรือเทศบาลต าบลห้วยยอด  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  เทศบาลต าบลห้วยยอด  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าว
ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
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 5.5 เทศบาลต าบลห้วยยอด ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่ง  ราคาใด  
หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลห้วยยอดเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ มิได้  รวมทั้ง เทศบาลต าบลห้วยยอด  จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็น
ผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการ
โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือ  นิติบุคคล อ่ืนมาเสนอราคาแทน   
เป็นต้น 
 5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ  4.5  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ 1.6 เทศบาลต าบลห้วยยอด มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ  ตามข้อ  4.5  และเทศบาลต าบลห้วยยอด  จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา           
รายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได ้
 
 6.  การท าสัญญาจ้าง 

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้ องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดั งระบุ ในข้อ 1.4              
กับเทศบาลภายใน วันที่  31  มีนาคม  2560 และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 
ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้เทศบาลยึดถือไว้ขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

6.1 เงินสด 
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ เทศบาลต าบลห้วยยอด โดยเป็นเช็คลงวันที่  ที่ท าสัญญา

หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วัน  ท าการของทางราชการ 
6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกัน            

ดังระบุในข้อ  1.5  (1) 
6.4 หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัท

เงินทุน   หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.5  (1) 
 6.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ
ราคา พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
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 7.  การจ่ายเงิน 
การจ่ายเงินค่าพัสดุตามประกาศสอบราคานี้  เทศบาลต าบลห้วยยอดจะจ่ายเงินให้              

6 งวด ดังนี้ 
   งวดที่ 1 เมื่อผู้เสนอราคา (ผู้รับจ้าง) ปฏิบัติงานจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย งานกวาดขยะ , 
ปฏิบัติงานประจ าโรงฆ่าสัตว์และฌาปนสถาน,ปฏิบัติงานด้านโยธาและงานสวนสาธารณะ,ปฏิบัติงานนักการภารโรง
และยาม,ปฏิบัติงานด้านนักการภารโรง ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน  2560 – 30  เมษายน  2560 ให้กับเทศบาล
ต าบลห้วยยอดเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ท าการตรวจรับไว้เป็นการถูกต้อง
แล้ว 
   งวดที่ 2 เมื่อผู้เสนอราคา (ผู้รับจ้าง) ปฏิบัติงานจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย งานกวาดขยะ , 
ปฏิบัติงานประจ าโรงฆ่าสัตว์และฌาปนสถาน , ปฏิบัติงานด้านโยธาและงานสวนสาธารณะ,ปฏิบัติงานนักการภาร
โรงและยาม,ปฏิบัติงานด้านนักการภารโรง ตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  2560 – 31  พฤษภาคม  2560 ให้กับ
เทศบาลต าบลห้วยยอดเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ท าการตรวจรับไว้เป็น
การถูกต้องแล้ว 
  งวดที่ 3 เมื่อผู้เสนอราคา (ผู้รับจ้าง) ปฏิบัติงานจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย งานกวาดขยะ , 
ปฏิบัติงานประจ าโรงฆ่าสัตว์และฌาปนสถาน , ปฏิบัติงานด้านโยธาและงานสวนสาธารณะ,ปฏิบัติงานนักการภาร
โรงและยาม,ปฏิบัติงานด้านนักการภารโรง ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน 2560 – 30  มิถุนายน  2560 ให้กับ
เทศบาลต าบลห้วยยอดเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ท าการตรวจรับไว้เป็น
การถูกต้องแล้ว 
  งวดที่ 4 เมื่อผู้เสนอราคา (ผู้รับจ้าง) ปฏิบัติงานจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย งานกวาดขยะ , 
ปฏิบัติงานประจ าโรงฆ่าสัตว์และฌาปนสถาน , ปฏิบัติงานด้านโยธาและงานสวนสาธารณะ,ปฏิบัติงานนักการภาร
โรงและยาม,ปฏิบัติงานด้านนักการภารโรง ตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม  2560 – 31  กรกฎาคม  2560 ให้กับ
เทศบาลต าบลห้วยยอดเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ท าการตรวจรับไว้เป็น
การถูกต้องแล้ว 
   งวดที่ 5 เมื่อผู้เสนอราคา (ผู้รับจ้าง) ปฏิบัติงานจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย งานกวาดขยะ , 
ปฏิบัติงานประจ าโรงฆ่าสัตว์และฌาปนสถาน , ปฏิบัติงานด้านโยธาและงานสวนสาธารณะ,ปฏิบั ติงานนักการภาร
โรงและยาม,ปฏิบัติงานด้านนักการภารโรง ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  2560 – 31  สิงหาคม  2560  ให้กับ
เทศบาลต าบลห้วยยอดเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ท าการตรวจรับไว้เป็น
การถูกต้องแล้ว 
   งวดที่ 6 เมื่อผู้เสนอราคา (ผู้รับจ้าง) ปฏิบัติงานจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย งานกวาดขยะ , 
ปฏิบัติงานประจ าโรงฆ่าสัตว์และฌาปนสถาน , ปฏิบัติงานด้านโยธาและงานสวนสาธารณะ,ปฏิบัติงานนักการภาร
โรงและยาม,ปฏิบัติงานด้านนักการภารโรง ตั้งแต่วันที่  1  กันยายน  2560 – 30  กันยายน  2560 ให้กับ
เทศบาลต าบลห้วยยอดเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ท าการตรวจรับไว้เป็น
การถูกต้องแล้ว 

 
  8.  อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง  ให้คิดในอัตราร้อยละ   0.10   ต่อวัน ของราคาค่าจ้างตาม
สัญญา 
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9.   การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 

1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่รับจ้างท าภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า                 
5    วัน    นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างรับมอบ  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน      
15     วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

 
    10.   ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ   

10.1 เงินค่าพัสดุส าหรับการจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อเทศบาลต าบลห้วยยอด มีงบประมาณเพียงพอ
และได้รับอนุมัติเงินงบประมาณดังกล่าวแล้วเท่านั้น 
 10.2 เมื่อเทศบาลต าบลห้วยยอด  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตก
ลงจ้างของตามประกาศสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และ
ของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี  ดังนี้  

(1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ  ส่งเสริมการพาณิชย
นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1)  หรือ (2)  ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลห้วยยอดได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ  7  เทศบาลต าบลห้วยยอด  จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้อง
จากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี)  รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 10.4 เทศบาลต าบลห้วยยอด  สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตาม   ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด   (ถ้ามี)  
 

             11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหว่างระยะเวลาปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ ระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

ส านักงานเทศบาลต าบลห้วยยอด 
 
 
         (นางยินดี  ส่งแสง) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 



 


