
                         
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองบานไผ 
เรื่อง สอบราคาจางเหมาจัดทําอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบานไผ 

 

เทศบาลเมืองบานไผ  มีความประสงคจะ สอบราคาจางเหมาจัดทําอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลบานไผ  ราคากลาง ๑,๒๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานสองแสนหกหมื่นสองพันบาทถวน)  
 

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมคีุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
๑. เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง ซ่ึงมีผลงานจางเหมาประเภทเดียวกัน ในวงเงิน            

ไมนอยกวา  ๖๓๑,๐๐๐.๐๐  บาท (หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) 
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 

๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

๔. เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของเทศบาลเมืองบานไผ 
๕. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกเทศบาลเมืองบาน

ไผ  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมใน
การสอบราคาจางครั้งนี้  

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดาํเนินการจัดซือ้จัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางของรัฐ 

๘. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวนั เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาทถวนอาจรับจายเปนเงินสดกไ็ด 

 

กําหนดยื่นซองสอบราคา  วันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ตั้งแต
เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.โดยวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ยื่นซอง     
สอบราคาตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบานไผ และ    
ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ยื่นซองสอบราคาตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หองศูนยขอมูล
จัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ (หองทองถ่ินอําเภอ อาคารที่วาการอําเภอบานไผ ช้ัน ๒) เปดซองใบเสนอราคา  
ในวันที่  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป 

 



 
 

ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคา   ไดที่งานพัสดุ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบานไผ จําหนาย
เอกสารในราคาชุดละ ๘๐๐.๐๐ บาท (แปดรอยบาทถวน)  ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๕๖  ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.Banphaicity.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๔๓๒๗-๒๖๖๑ ตอ ๑๙ ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ  วนัที่   ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖     

     

 

(นาย ลิขิต กสกิิจวรกุล) 
นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                       

เอกสาร สอบราคาจาง เลขท่ี ๑/๒๕๕๗ 
สอบราคาจางเหมาจัดทําอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบานไผ 

ตามประกาศ เทศบาลเมืองบานไผ 
ลงวันท่ี  ๑๘ ตลุาคม  ๒๕๕๖ 

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

   เทศบาลเมืองบานไผ ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "เทศบาล" มีความประสงคจะ สอบราคาจางเหมา 
จัดทําอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบานไผ ณ โรงเรียนเทศบาลบานไผ ตําบลบานไผ
อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน ราคากลาง ๑,๒๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานสองแสนหกหมื่นสองพันบาท
ถวน) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

๑. เอกสารแนบทายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ แบบรูปรายการละเอยีด 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาจาง 
                       ๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน 
                               (๑) หลักประกันสัญญา 
                               (๒) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา 
                               (๓) หลักประกันผลงาน 
                       ๑.๕ บทนิยาม 
                               (๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนั 
                               (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
                       ๑.๖ แบบบัญชเีอกสาร 
                               (๑) บัญชีเอกสารสวนที ่๑ 
                               (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

  ๒. คุณสมบตัิของผูเสนอราคา 

๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ สอบราคาจาง 

 ๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ  

 ๒ .๓  ผู เสนอราคาตองไม เปน ผูมีผลประโยชนร วมกันกับ ผู เสนอราคารายอื่น                        
ณ วันประกาศ สอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม      
ตามขอ ๑.๕ 



 
 

       

๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาล ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

๒.๕ มีผลงานกอสราง ประเภทเดียวกันกับงานที่ สอบราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา 
๖๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นหนึ่งรอยบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวน
ราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือ 

๒.๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี
รายรับรายจาย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

๒.๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจดัซื้อจัดจางของรัฐ 

๒.๘. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละ
คร้ังซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมืน่บาทถวนอาจรับจายเปนเงนิสดก็ได 
 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 
 

ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว
นอกซองใบเสนอราคา เปน ๒ สวน คือ  

๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

        (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี)และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ พรอมรับรองสําเนาถกูตอง 

(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไวใน (๑) 

(๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 



 (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ขอ ๑.๖ (๑) 

 
 

 ๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ

ใหบุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน 

 (๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงาน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  

(๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ขอ ๑.๖ (๒) 

              

๔. การเสนอราคา 

 ๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสาร สอบราคา นี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน
จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูด
ลบ ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุก
แหง 

๔ .๒  ผู เสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการจางเหมาให
ครบถวน  ในการเสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และ
หรือราคา ตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่
เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 

ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอ
ราคา โดย ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอ
ราคามิได 

๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน ๑๐๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเทศบาลใหเร่ิมทํางาน  

๔ .๔  กอนยื่นซอง  สอบราคา  ผู เสนอราคาควรตรวจดูร างสัญญา  แบบรูป  และ
รายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและ เขาใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตาม
เงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา 

 ๔.๕ ผู เสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซอง
ถึง ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจางเหมาจัดทําอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
บานไผ โดยระบุไวที่หนาซองวา "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา  เลขที่ ๑/๒๕๕๗" ยื่นตอเจาหนาที่ใน
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.โดยวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ยื่นซองสอบราคาตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  



ณ งานพัสดุ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบานไผ และในวันที่  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ยื่นซองสอบราคาตั้งแต
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หองศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ (หองทองถ่ินอําเภอ อาคาร
ที่วาการอําเภอบานไผ ช้ัน ๒) 
 
 

 เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซอง สอบราคา แลวจะไมรับซอง สอบราคา โดยเด็ดขาด 

 คณะกรรมการเปดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแต
ละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๕ (๑)  ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 

หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซอง สอบราคา กอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอ
ราคาวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ (๒) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะ
ตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือก และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะ
วินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและ
มิไดเปนผูริเร่ิมใหมีการกระทําดังกลาว 

ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต
วันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของจังหวัดใหถือเปนที่สุด  

 คณะกรรมการเปดซอง สอบราคา จะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือก ดังกลาวขางตน ณ หองศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ (หองทองถ่ินอําเภอ อาคารที่วาการ
อําเภอบานไผ ช้ัน๒) ที่วาการอําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา 
๑๐.๐๐ น. เปนตนไป  

 

การยื่นอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอ
ราคา เวนแตจังหวัดพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และ
ในกรณีที่จังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซอง ใบเสนอ
ราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหจังหวัดมอํีานาจยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาดังกลาวได 

๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

๕.๑ ในการ สอบราคา คร้ังนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม 
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ

ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซอง สอบราคา ไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการฯ
จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือหลงผิดเพียงเล็กนอย หรือที่ผิด



แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคา ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะ
เปนประโยชนตอเทศบาลเทานั้น 

๕.๓ เทศบาลสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้ 

 (๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสาร สอบราคา ของเทศบาล 

(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยาง
ใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสาร สอบราคา ที่เปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 

๕.๔ ในการตัดสินการ สอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซอง สอบ
ราคา หรือเทศบาล มีสิทธิ์ใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผู
เสนอราคาได เทศบาลมีสิทธิที่จะไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม
หรือไมถูกตอง 

๕.๕ เทศบาลทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการ สอบราคา โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินของเทศบาลเปนเด็ดขาด  ผู เสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหาย
ใด ๆ มิได รวมทั้งเทศบาลจะพิจารณายกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะ
เปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไม
สุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเปน
ตน  

ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญา
ได คณะกรรมการเปดซอง สอบราคา หรือเทศบาลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให
เชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม สอบราคาจาง ใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟง
ได เทศบาลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น  

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๕ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู
เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ เทศบาลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อตามขอ ๔.๕ และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้น
เปนผูทิ้งงาน 

 



 
ในกรณีนี้หากจังหวัดพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการ

ไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 
 

๖. การทําสัญญาจาง 

ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับเทศบาล
ภายใน  ๗ วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ              
รอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ สอบราคา ได ใหเทศบาลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยาง
หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

๖.๑ เงินสด 

๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาล โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น
ไมเกิน ๓ วัน ทําการ 

 ๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ขอ ๑.๔ (๑) 

๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการ
ตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑ .๔ (๑) 

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ ย  ภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ ผูชนะ               
การสอบราคา (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

 

๗. คาจางและการจายเงิน 
 

เทศบาลจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๕ งวด ดังนี้ 
 

งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๑ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน จัดซื้อ
ขาวสารอาหารแหงและอาหารสด สําหรับใชประกอบอาหารกลางวัน ใหเพียงพอสําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลบานไผ จํานวน ๖๓๑ คน โดยดําเนินการประกอบอาหารกลางวันเปนประจําทุกวันจันทร
ถึงวันศุกร เวนวันหยุดราชการ ตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ใหแลว
เสร็จภายใน ๒๑ วัน 

งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๘ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน จัดซื้อ
ขาวสารอาหารแหงและอาหารสด สําหรับใชประกอบอาหารกลางวัน ใหเพียงพอสําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลบานไผ จํานวน ๖๓๑ คน โดยดําเนินการประกอบอาหารกลางวันเปนประจําทุกวันจันทร
ถึงวันศุกร เวนวันหยุดราชการ ตั้งแตวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๑๘ วัน 



งวดที่ ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน จัดซื้อ
ขาวสารอาหารแหงและอาหารสด สําหรับใชประกอบอาหารกลางวัน ใหเพียงพอสําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลบานไผ จํานวน ๖๓๑ คน โดยดําเนินการประกอบอาหารกลางวันเปนประจําทุกวันจันทร
ถึงวันศุกร เวนวันหยุดราชการ ตั้งแตวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๒๒ วัน  

งวดที่ ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๙ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน จัดซื้อ
ขาวสารอาหารแหงและอาหารสด สําหรับใชประกอบอาหารกลางวัน ใหเพียงพอสําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลบานไผจํานวน ๖๓๑ คน โดยดําเนินการประกอบอาหารกลางวันเปนประจําทุกวันจันทรถึง
วันศุกร เวนวันหยุดราชการ ตั้งแตวันที่ ๓ กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ใหแลว
เสร็จภายใน ๑๙ วัน 

งวดที่ ๕ (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน จัดซื้อขาวสารอาหารแหงและอาหารสด สําหรับใชประกอบอาหารกลางวัน ใหเพียงพอสําหรับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบานไผ จํานวน ๖๓๑ คน โดยดําเนินการประกอบอาหารกลางวันประจําทุก 
วันจันทรถึงวันศุกร เวนวันหยุดราชการ ตั้งแตวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗        
ใหแลวเสร็จภายใน ๒๐ วัน เรียบรอยตามสัญญา  รวมทั้งทําสถานที่ดําเนินงานใหสะอาดเรียบรอย 

๘. อัตราคาปรับ 
                             คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑ ของคาจางตามสัญญา       
ตอวัน 

๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

ผูชนะการสอบราคา ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุใน
ขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่ เกิดขึ้นภายในระยะเวลา              
ไมนอยกวา ๐ ป นับถัดจาก วันที่เทศบาลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการ
ไดดีดังเดิมภายใน ๐ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

๑๐. ขอสงวนสิทธ์ิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจาง คร้ังนี้ ไดมาจาก เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อเทศบาลได รับอนุมัติ เงินคาจางจาก  เงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ แลวเทานั้น 

๑๐ .๒  เมื่อ เทศบาลไดคัด เลือกผู เสนอราคารายใดให เปนผู รับจาง  และไดตกลง                 
จางตามสอบราคาจาง แลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  



(๑)  แจงการสั่ งหรือนําสิ่ งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอเทศบาลเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

 

(๒) จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเทศบาลเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่
มิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 

๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งเทศบาลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดดังระบุไว ในขอ ๖ เทศบาลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถา
มี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

 ๑๐.๔ เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี). 

 

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหวางระยะเวลาการดําเนินงานผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและ
ระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

 

เทศบาลเมืองบานไผ 
 
 
 

 
                                                                    ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


