
  
 
    
 
  

         ประกาศเทศบาลต าบลหน้าสตน 
เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายเลียบคลองหัวไทร-ปากพนัง หมู่ที่  7,8 

ต าบลหน้าสตน 
 ******************** 

  ด้วยเทศบาลต าบลหน้าสตน  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสาย 
เลียบคลองหัวไทร-ปากพนัง  หมู่ที่  7 ,8    ต าบลหน้าสตน   โดยมรีายละเอียดดังนี้    

  -  ปรับปรุงถนนหินคลุกสายเลียบคลองหัวไทร-ปากพนัง  (นศ.4017)  หมู่ที่  7,8  ต าบลหน้า
สตน  ผิวจราจรหินคลุกกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  2,300  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า  2,090  ลูกบาศ์กเมตร  และมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า   9,200  ตารางเมตร  พร้อมเกรดและบดทับ  
รายละเอียดแบบแปลนอ่ืนๆตามที่เทศบาลต าบลหน้าสตนก าหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จ านวน  1  ป้าย   

ราคากลางท่ีตั้งไว้  เป็นเงินทั้งสิ้น  1,720,000 .-บาท  งบประมาณที่ตั้งไว้  เป็นเงิน   1,๗๒0,000.-บาท 

             ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

  1.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา   ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
ดังกล่าวและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
หรือ  ห้ามติดต่อหรือห้ามเขา้เสนอราคากับเทศบาลต าบลหน้าสตน    

2.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่ 
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล
ต าบลหน้าสตน  ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

4.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  860,๐00.-บาท 

5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซ่ึงได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ
ว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

7.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  19  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559  ระหว่างเวลา 14.00 น. 
ถึง  16.00 น. โดยมาพร้อมกัน  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลหน้าสตน   และรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมใน
วันซื้อเอกสารสอบราคา  ส าหรับผู้ที่ไม่ดูสถานที่ก่อสร้าง  ให้ถือว่ารับทราบปัญหาและเข้าใจรายละเอียดดีแล้ว  
จะโต้แย้งซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ ของตนมิได้ 



 
 

 ก าหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่  5  เดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2559    ถึงวันที่   ๑9  
เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2559   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30  น. ในวันและเวลาราชการ  ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลหน้าสตน และก าหนดยื่นซองในวันที่  23  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559  ตั้งแต่เวลา 0๙.30 – 1๐.30 
น.   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอ าเภอหัวไทร  และก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  24  
เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559   ตั้งแต่เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป 

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  2,000.-บาท  (สองพันบาทถ้วน)                                
ได้ที่กองคลัง   เทศบาลต าบลหน้าสตน  อ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่   5  เดือน  
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 ถึงวันที่  ๑9  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559  หรือสอบถามทางโทรศัพท์     
0-7538- 9311  และทางเว็บไซต์ www.nasaton.go.th  

อนึ่ง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาและจะต้องน าหลักฐานมาประกอบการซื้อแบบแปลน
และเอกสารสอบราคา  ดังนี้ 

1. ส าเนาใบจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ ากัด / บริษัท 
2. ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) 
3. ส าเนาหนังสือแสดงเลขท่ีผู้เสียภาษีอากร  
4. ส าเนาบัตรประชาชนผู้มีอ านาจ / ผู้จัดการ(กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนท าการแทน) 
5. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนท าการแทน) 
6. ส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ (กรณีรับมอบอ านาจท าการแทน) 

หมายเหตุ   การลงนามในสัญญาจ้าง  จะลงนามเมื่อเทศบาลต าบลหน้าสตน ได้รับอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลง
รายการ/ขอสมทบงบประมาณ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
(เพ่ิมเติม)  ประจ าปี ๒๕๕9  จากจังหวัดแล้วเท่านั้น 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ  2559 

 
 

           ( นายประดับ  แก้วพลับ ) 
           นายกเทศมนตรีต าบลหน้าสตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nasaton.go.th/


 
เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่    1 /2559   

การจัดจ้างสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายเลียบคลองหัวไทร-ปากพนัง หมู่ที่ 7,8 
ตามประกาศเทศบาลต าบลหน้าสตน  ลงวันที่  5  กุมภาพันธ์   2559 

************ 
 เทศบาลต าบลหน้าสตน  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “เทศบาลต าบล”   มีความประสงค์  จะสอบราคา 
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายเลียบคลองหัวไทร-ปากพนัง  (นศ.4017)  หมู่ที่  7,8  ต าบลหน้าสตน   
งบประมาณตั้งไว้ 1,๗๒0,000.-บาท  ราคากลาง 1,720,000 .-บาท(หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
โดยมีขอ้แนะน าและขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 
 - ปรับปรุงถนนหินคลุกสายเลียบคลองหัวไทร-ปากพนัง  (นศ.4071)  หมู่ที่  7,8  ต าบลหน้าสตน  ผิว
จราจรหินคลุกกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  2,300  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  
2,090  ลูกบาศ์กเมตร  และมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า   9,200  ตารางเมตร  พร้อมเกรดและบดทับ  รายละเอียดแบบ
แปลนอ่ืนๆตามทีเ่ทศบาลต าบลหน้าสตนก าหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1  ป้าย   
 1.   เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
  1.1   บัญชีแบบรูปรายการละเอียด 
  1.2   แบบใบเสนอราคา 
  1.3   แบบสัญญาจ้าง 
  1.4   แบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันสัญญา) 
  1.5  ……………………………………………………………. 
  1.6  …………………………………………………………… 

 2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ 

ผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับ
เทศบาลต าบลหน้าสตน ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

2.2  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย             
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน        
ในวงเงินสัญญาเดียวกัน  กับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงิน ไม่น้อยกว่า 860,๐00.-บาท  และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอ่ืน
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเชื่อถือ 

            2.4.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซ่ึงได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ 

ว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

2.5  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

2.6 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 

สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  



 
 3.  หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้ 
  3.1  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเ พ่ิม  
(ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
  3.2 หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  3.3  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  (ในกรณีที่มีการก าหนด
ผลงานตามข้อ 2.3) 
  3.4 บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ค่าแรงงาน  
ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
  3.5  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา 

 4.  การยื่นซองสอบราคา 
  4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้   โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงินที่
เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ  ตก เติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
  4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
              ในการเสนอราคา  ให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้น  ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืนและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

                         ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า.....60.....วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบ
ราคา  โดยภายในก าหนดยืนราคา  ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ไม่เกิน....30....วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้เริ่มท างาน 
  4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ  
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซอง โดยระบุที่หน้าซองถึง 
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง     
เลขที่   1 /2559   โดยยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่รับซองในวันที่   5 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559  ถึงวันที่  ๑9 
เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2559   ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.  ในวันและเวลาราชการ  ณ  ส านักงาน          
เทศบาลต าบลหน้าสตน   และก าหนดยื่นซองในวันที่  23  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559  ระหว่างเวลา 0๙.30 
– 1๐.30 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ระดับอ าเภอ (ที่ว่าการ
อ าเภอหัวไทร)  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว  จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา ในวันที่  24  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้  เทศบาลต าบลหน้าสตน  จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
5.2 ผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง 

หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคา
ของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสาร



สอบราคาในส่วนที่มิใช่ส่วนสาระส าคัญ ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบล 
หน้าสตน  เท่านั้น 

 
 

5.3 เทศบาลหน้าสตน   สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอโดยไม่มีการ   ผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้ซื้อเอกสารสอบราคา  ของเทศบาลต าบลหน้าสตน 
2) ไม่กรอกชื่อบุคคล  นิติบุคคล  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดใน

ใบเสนอราคา  
3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนด ในเอกสารการสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ 

หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
4) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตกเดิม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ

พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ

เทศบาลต าบลหน้าสตน  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะหรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ย วข้องกับ    
ผู้เสนอราคาได้  เทศบาลต าบลหน้าสตน   มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

5.5 เทศบาลต าบลหน้าสตน ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจ
ยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลหน้าสตนเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ 
มิได้  รวมทั้งเทศบาลต าบลหน้าสตน  จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  
หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต  หรือมีการสมยอมกันในเสนอราคา 

  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนิน งานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้
เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามเอกสารสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  เทศบาล
ต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคาราย นั้น 

 6.  การท าสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3  กับเทศบาลต าบล  
ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของ
ราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้   ให้เทศบาลต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังต่อไปนี้ 
  6.1    เงินสด 
  6.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน  ท าการของทางราชการ 
  6.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 
  6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  6.5  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์  
และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของ



ธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด  (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มี
วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท) 
 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา(ผู้รับจ้าง)            
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน   
เทศบาลต าบลหน้าสตน   จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น……1..…งวด  ดังนี้   

งวดที่ 1  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ   ........-........ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้ 
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน   30  วัน   

 งวดที่ 2  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  ……--…….   ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน   -   วัน   

 งวดสุดท้ายเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย         

8.  อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ  0.10  ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างต่อวัน และ

จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท  

9.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ 1.3  

แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า  1  ปี                   
นับถัดจากวันที่เทศบาลต าบลหน้าสตนได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม  
ภายใน  15  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

10.ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
เงินค่าจ้างส าหรับการจ้างครั้งนี้  ได้มาจากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เพ่ิมเติม) ประจ าปี พ.ศ. 

2559  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้เมื่อเทศบาลต าบลหน้าสตนได้รับอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการ/สมทบ
งบประมาณค่าก่อสร้างจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  (เพ่ิมเติม)  ประจ าปี พ.ศ. 2559  แล้วเท่านั้น 

10.1 ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลหน้าสตน  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการก าหนด ดังระบุในข้อ 6 เทศบาลต าบลหน้าสตน อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอ่ืน 
(ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

10.2 เทศบาลต าบลหน้าสตน  สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพ่ิมเติมเงื่อนไข  หรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญา ให้เป็นตามความเห็นของอัยการจังหวัด  หรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                     11. มาตรฐานฝีมือช่าง 
                      เมื่อเทศบาลต าบลหน้าสตน  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าวผู้เสนอราคาจะต้องมีและ
ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก 
                     -  ผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวส.ช่างก่อสร้าง  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ.รับรอง 
 



11. ในระหว่างระยะเวลาการด าเนินงานตามสัญญาจ้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

12.  เงื่อนไขอ่ืน ๆ 
( 1 )  เทศบาลต าบลหน้าสตน  จะเรียกผู้เสนอราคาต่ าสุด    มาท าสัญญาจ้างจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

และการลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ เทศบาลต าบลหน้าสตน ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณ  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    แล้วเท่านั้น 

( 2 )  ผู้เสนอราคาได้จะต้องปิดแผ่นป้ายโครงการแสดงไว้  ณ  สถานที่ก่อสร้าง  โดยระบุรายละเอียด
โครงการ  งบประมาณ  ระยะเวลาด าเนินการ  ผู้รับจ้าง  และผู้ควบคุมงานให้มีขนาดของอักษรให้มอบเห็นได้
ชัดเจน 

( 3 )  การรื้อถอนหรือการเคลื่อนย้ายสิ่งสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการต่าง ๆ   ของทางราชการ
หรือทรัพย์สินของประชาชนให้ผู้รับจ้างติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน หรือเจ้าของทรัพย์สินนั้นโดยตรง และ           
หาก ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดข้ึน  ผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด   

                  

 
         ลงชื่อ........................................................... 

  ( นางภรณ์พนา    เพ็ชรคงทอง ) 
                                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

      วันที่   5   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     


