
 
    
    

ประกาศเทศบาลต าบลหน้าสตน 
เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะยาว   

ซอยบ้านนายประหยัด  เจ้ยแก้ว  หมู่ที่ ๘ 
ต าบลหน้าสตน  อ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ******************** 

  ด้วยเทศบาลต าบลหน้าสตน  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะยาว  ซอยบ้านนายประหยัด  เจ้ยแก้ว หมู่ที่  ๘  ต าบลหน้าสตน  อ าเภอ 
หัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีรายละเอียดดังนี้    

  -  โดยท าการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะยาว  ซอยบ้านนายประหยัด   
เจ้ยแก้ว  หมู่ที่ ๘  ผิวจราจรกว้าง  ๒.๕๐  เมตร  ยาว ๘๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า  ๒๐๐.๐๐  ตารางเมตร  ถมไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่  ปริมาตรไม่น้อยกว่า  ๗.๕๐  ลบ.ม.  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  ๑  ป้าย  รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลต าบลหน้าสตนก าหนด 

ราคากลางท่ีตั้งไว้  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๓๕,000.-บาท  งบประมาณที่ตั้งไว้  เป็นเงิน   ๑๓๗,000.-บาท 

             ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

  1.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา   ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคา
จ้างดังกล่าวและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น  หรือ  ห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับเทศบาลต าบลหน้าสตน    

2.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย
เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่
เทศบาลต าบลหน้าสตน  ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

4.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๖๗,๕00.-บาท 

5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ใน
บัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรั บรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญ 

6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

7.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละ
ครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  



ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  ๑๔  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 255๘  ระหว่างเวลา 
14.00 น. ถึง  16.00 น. โดยมาพร้อมกัน  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลหน้าสตน  และรับฟังค าชี้แจง
รายละเอียดเพ่ิมเติมในวันซื้อเอกสารสอบราคา  ส าหรับผู้ที่ไม่ดูสถานที่ก่อสร้าง  ให้ถือว่ารับทราบปัญหา
และเข้าใจรายละเอียดดีแล้วจะโต้แย้งซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ ของตนมิได้ 

 ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  ๑๔  เดือน   กรกฎาคม  พ.ศ.  255๘    ถึงวันที่   
๒๗  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  255๘   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30  น. ในวันและเวลาราชการ  ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลหน้าสตน  และก าหนดยื่นซองในวันที่  ๒๘  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 255๘  ตั้งแต่เวลา 
0๙.30 – 1๐.30 น.   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอ าเภอหัวไทร  และก าหนดเปิด
ซองสอบราคาในวันที่  ๒๙  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 255๘   ตั้งแต่เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป 

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๕00.-บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน)                                
ได้ที่ส่วนกองคลัง   เทศบาลต าบลหน้าสตน  อ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่   
๑๔  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 255๘  ถึงวันที่  ๒๗  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 255๘  หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์  0-7538- 9311  และทางเว็บไซต์ www.nasaton.go.th  

อนึ่ง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาและจะต้องน าหลักฐานมาประกอบการซื้อแบบ
แปลนและเอกสารสอบราคา  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) 

 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ  255๘ 

 
 

           ( นายประดับ  แก้วพลับ ) 
           นายกเทศมนตรีต าบลหน้าสตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  ๘/255๘   

การจัดจ้างสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะยาว  ซอยบ้าน 
นายประหยัด  เจ้ยแก้ว  หมู่ที่ ๘ ต าบลหน้าสตน  อ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามประกาศเทศบาลต าบลหน้าสตน  ลงวันที่  ๑๔  กรกฎาคม  255๘   
************ 

 เทศบาลต าบลหน้าสตน  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “เทศบาลต าบล”   มีความประสงค์  จะสอบ
ราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะยาว  ซอยบ้านนายประหยัด  เจ้ยแก้ว  
หมู่ที่  ๘  ต าบลหน้าสตน  อ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  งบประมาณที่ตั้งไว้  ๑๓๗,000.-
บาท  ราคากลาง  ๑๓๕,000.- บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โดยมีข้อแนะน าและ
ข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

 -  โดยท าการก่อสร้างคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านเกาะยาว  ซอยบ้านนายประหยัด   
เจ้ยแก้ว  หมู่ที่ ๘  ผิวจราจรกว้าง  ๒.๕๐  เมตร  ยาว ๘๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า  ๒๐๐.๐๐  ตารางเมตร  ถมไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่  ปริมาตรไม่น้อยกว่า  ๗.๕๐  ลบ.ม.  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  ๑  ป้าย  รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลต าบลหน้าสตนก าหนด   

 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 และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้ง

เวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้า
เสนอราคากับเทศบาลต าบลหน้าสตน ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธ
ไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

2.2  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิ เสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกัน  ในวงเงินสัญญาเดียวกัน  กับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงิน ไม่น้อยกว่า ๖๗,๕00.-บาท  และเป็น
ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น  หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 

 3.  หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้ 
  3.1  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  และส าเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 



  3.2 หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจ
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  3.3  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  (ในกรณีที่มีการ
ก าหนดผลงานตามข้อ 2.3) 
  3.4 บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์
ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
  3.5  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา 

 4.  การยื่นซองสอบราคา 
  4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้   โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  
จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ  
ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
  4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
              ในการเสนอราคา  ให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคา
รวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือ
เป็นส าคญั  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น  ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืนและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

                         ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า.....90.....วัน  นับแต่วันเปิด
ซองสอบราคา  โดยภายในก าหนดยืนราคา  ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน
การเสนอราคามิได ้
  4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ไม่เกิน....๖0....
วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้ งจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้เริ่ม
ท างาน 
  4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด 
ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา 

4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซอง โดยระบุที่หน้า
ซองถึง ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบ
ราคาจ้าง  เลขที่  ๘/255๘  โดยยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่รับซองในวันที่  ๑๔  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  
255๘  ถึงวันที่  ๒๗  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.255๘   ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.  ในวันและเวลา
ราชการ  ณ  ส านักงาน  เทศบาลต าบลหน้าสตน   และก าหนดยื่นซองในวันที่  ๒๘  เดือน  กรกฎาคม  
พ.ศ. 255๘  ระหว่างเวลา 0๙.30 – 1๐.30 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอหัวไทร)  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว  
จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ในวันที่  ๒๙  เดือน  กรกฎาคม  
พ.ศ. 255๘  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  

 

 



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

ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่ส่วนสาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลหน้าสตน  เท่านั้น 

5.3 เทศบาลหน้าสตน   สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอโดยไม่มีการ   ผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี้ 

1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้ซื้อเอกสารสอบราคา  ของเทศบาลต าบล
หน้าสตน 

2) ไม่กรอกชื่อบุคคล  นิติบุคคล  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา  

3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนด ในเอกสารการสอบราคาที่เป็น
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

4) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตกเดิม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือเทศบาลต าบลหน้าสตน  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะหรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่
เกี่ยวข้องกับ    ผู้เสนอราคาได้  เทศบาลต าบลหน้าสตน   มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา  หาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

5.5 เทศบาลต าบลหน้าสตน ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด  
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใดหรืออาจยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้ งนี้   
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลหน้าสตนเป็นเด็ดขาด   
ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมทั้งเทศบาลต าบลหน้าสตน  จะพิจารณายกเลิกการสอบ
ราคา  และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่
สุจริต  หรือมีการสมยอมกันในเสนอราคา 

  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ท าให้
เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามเอกสารสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับ
ฟังได้  เทศบาลต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคาราย นั้น 

 6.  การท าสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3  กับเทศบาล
ต าบล  ภายใน  7  วัน  นับถดัจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ
ร้อยละห้าของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้   ให้เทศบาลต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
 



  6.1  เงินสด 
  6.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน  ท าการของทางราชการ 
  6.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน
ข้อ 1.4 
  6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  6.5  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการ
พาณิชย์  และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุน
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง
หนังสือค้ าประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด  (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้
เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท) 
 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน   
เทศบาลต าบลหน้าสตน   จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น……1..…งวด  ดังนี้   
งวดที่ 1  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ   ........-........ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จ
ภายใน   60  วัน   

งวดที่ 2  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  ……--…….   ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จ
ภายใน   -   วัน   

งวดสุดท้ายเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย         

8.  อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ  0.10  ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างต่อวัน 

และจะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท  

 9.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ 

1.3  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า  
๒  ปี  นับถัดจากวันที่เทศบาลต าบลหน้าสตนได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิม  ภายใน  15  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

10.ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  เงินค่าจ้างส าหรับการจ้างครั้งนี้  ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๕๘ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะยาว  ซอยบ้านนายประหยัด   
เจ้ยแก้ว  หมู่ที่ ๘  ต าบลหน้าสตน  อ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 



 
10.1 ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลหน้าสตน  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญา หรือ

ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนด ดังระบุในข้อ 6 เทศบาลต าบลหน้าสตน อาจพิจารณาเรียกร้อง
ให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

10.2 เทศบาลต าบลหน้าสตน  สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพ่ิมเติมเงื่อนไข  หรือข้อก าหนดใน
แบบสัญญา ให้เป็นตามความเห็นของอัยการจังหวัด  หรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                     11. มาตรฐานฝีมือช่าง 
                      เมื่อเทศบาลต าบลหน้าสตน  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าวผู้เสนอราคา
จะต้องมแีละใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก 
                     -  ผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวส.ช่างก่อสร้าง  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ.รับรอง 
 

11. ในระหว่างระยะเวลาการด าเนินงานตามสัญญาจ้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

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

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
( 2 )  ผู้เสนอราคาได้จะต้องปิดแผ่นป้ายโครงการแสดงไว้  ณ  สถานที่ก่อสร้าง  โดยระบุ

รายละเอียดโครงการ  งบประมาณ  ระยะเวลาด าเนินการ  ผู้รับจ้าง  และผู้ควบคุมงานให้มีขนาดของอักษร
ให้มอบเห็นได้ชัดเจน 

( 3 )  การรื้อถอนหรือการเคลื่อนย้ายสิ่งสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการต่าง ๆ   ของทาง
ราชการหรือทรัพย์สินของประชาชนให้ผู้รับจ้างติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน หรือเจ้าของทรัพย์สินนั้น
โดยตรง และ หาก ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดข้ึน  ผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด   

                  

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

     ( นางภรณ์พนา  เพ็ชรคงทอง ) 
      วันที่   ๑๔   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  255๘ 

 

 


