
 

   ประกาศเทศบาลต าบลดอนทราย 
              เร่ือง  สอบราคาจ้างท างานก่อสร้างถนน  คสล.สายทุ่งป๋อง – บ่อกะ 
                     หมู่ที ่ 9  ต าบลดอนทราย   อ าเภอควนขนุน  จังหวดัพทัลงุ 

------------------------------------------ 
  ดว้ยเทศบาลต าบลดอนทราย  อ  าเภอควนขนุน  จงัหวดัพทัลุง  มีความประสงคจ์ะสอบราคาจา้งท างาน    
ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งป๋อง – บ่อกะ  หมู่ท่ี  9  ต าบลดอนทราย  อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง  กวา้ง 4 เมตร                                     
ยาว  425  เมตร  หนา  0.15  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดอนทราย  พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐาน  
จ านวน 1 ป้าย   

              ราคางบประมาณในงานก่อสร้างคร้ังนี ้  เป็นเงิน   903.000.- บาท  (-เงินเก้าแสนสามพนับาทถ้วน-)   

              ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดงันี.้- 
              1. ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ท่ีมีอาชีพรับจา้งท างานท่ีสอบราคาดงักล่าว 

2. ไม่เป็นผูท่ี้ถูกแจง้เวียนช่ือเป็นผูท้ิ้งงานของทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน  
ทอ้งถ่ินในขณะท่ียืน่ซองสอบราคา 
 3. ผูเ้สนอราคาไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั   ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย   เวน้แต่รัฐบาลของ 
ผูเ้สนอราคาไดมี้ค  าสั่งใหส้ละสิทธ์ิ   และความคุม้กนัเช่นว่านั้น 
 4. ผูเ้สนอราคาตอ้งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนั   ในวงเงินไม่นอ้ยกว่า   451,500.-บาท 
 5. ผูเ้สนอราคาไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคา   หรือไม่เป็นการกระท า 
อนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม   ในการสอบราคาคร้ังน้ี 
             6. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย                              
หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 
             7. คู่สัญญาตอ้งรับจ่ายเงินผา่นบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั  เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่า                            
ไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

 ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง   ในวนัท่ี     30     เดือน    ธันวาคม     พ.ศ.    2557     ระหว่างเวลา    14.30    น.   
ถึงเวลา    16.00   น.   โดยพร้อมกนั  ณ.  ส านักงานเทศบาลต าบลดอนทราย   เลขท่ี  237  หมู่ท่ี  7  ต าบลดอนทราย    
อ  าเภอควนขนุน   จงัหวดัพทัลุง   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งไปดูสถานท่ีก่อสร้างดว้ยตนเอง   หากไม่ไปดูสถานท่ีก่อสร้าง   
ตามวนัและเวลาท่ีก าหนด    ถือว่าผูเ้สนอราคาเขา้ใจและยอมรับเง่ือนไข   รายละเอียดต่าง ๆ   สภาพพื้นท่ี   ในสถานท่ี
ก่อสร้างของโครงการดงักล่าวโดยตลอดแลว้   จะน ามาโตแ้ยง้ใด ๆ  ในภายหลงัมิไดท้ั้งส้ิน   และก าหนดรับฟังค าช้ีแจง
รายละเอียดเพิ่มเติม   ในวนัท่ี     30   เดือน     ธันวาคม    พ.ศ.    2557    เวลา     16.00    น.  เป็นตน้ไป  ณ.  ส านกังาน 
เทศบาลต าบลดอนทราย    
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ก าหนดยื่นซองสอบราคา   ตั้งแต่วนัท่ี   17   เดือน   ธันวาคม   พ.ศ.   2557   ถึงวนัท่ี   30   เดือน   ธันวาคม                     

พ.ศ.   2557   ระหว่างเวลา   08.30 น.  -  16.30   น.  ณ  ส านกังานเทศบาลต าบลดอนทราย  และในวนัท่ี  5  เดือน                     
มกราคม  พ.ศ. 2558   ระหว่างเวลา   08.30 น.  -  16.30   น.   ณ . ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการจดัซ้ือจดัจา้งขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลระดบัอ าเภอ   อ าเภอควนขนุน  จงัหวดัพทัลุง  (ส านกังานทอ้งถ่ินอ าเภอควนขนุน)   อ าเภอควนขนุน   
จงัหวดัพทัลุง    
               และก าหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่    6   เดอืน    มกราคม    พ.ศ.   2558   ตั้งแต่เวลา   10.00   น.                     

เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ                                           
(   ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอควนขนุน  )   

                ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่หน่วยงาน    กองคลงั   เทศบาลต าบลดอนทราย   งานพัฒนาและ
จัดเกบ็รายได้    ในราคาชุดละ   3,000.-    บาท  ระหว่างวนัท่ี    17    เดือน    ธันวาคม   พ.ศ.   2557    ถึงวนัท่ี   30   เดือน   
ธันวาคม    พ.ศ.   2557    หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้างโทรศพัทห์มายเลข     0 – 7484 – 2190 – 2    ในวนัและ
เวลาราชการ    หรือ   ดูรายละเอียดไดท้างเวบ็ไซต ์    WWW.TAMBONDONSAI.GO.TH  และ 

WWW.gprocurement.GO.TH 

    ประกาศ     ณ    วนัที่    17    เดอืน     ธนัวาคม    พ.ศ.   2557 

 

   (ลงช่ือ)                 ศุภพงศ ์ ทองศรีนุ่น       
           (  นายศุภพงศ ์  ทองศรีนุ่น )   
                    นายกเทศมนตรีต าบลดอนทราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tambondonsai.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/


เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่   5/2558 
            การจ้างท างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  สายทุ่งป๋อง – บ่อกะ  หมู่ที ่ 9  
                                    ต าบลดอนทราย  อ าเภอควนขนุน  จังหวดัพทัลงุ 

               ตามประกาศเทศบาลต าบลดอนทราย  ลงวนัที ่  17  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2557 
--------------------------------------- 

               เทศบาลต าบลดอนทราย    ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่  “เทศบาลต าบล”   มีความประสงคจ์ะสอบราคาจา้งท างาน  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งป๋อง – บ่อกะ  หมู่ท่ี  9  ต าบลดอนทราย  อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง  กวา้ง 4 
เมตร                                     ยาว  425  เมตร  หนา  0.15  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดอนทราย  
พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐาน  จ  านวน 1 ป้าย   

               ราคางบประมาณในงานก่อสร้างคร้ังนี ้  เป็นเงิน   903.000.- บาท  (-เงินเก้าแสนสามพนับาทถ้วน-)   

              โดยมีขอ้แนะน าและขอ้ก าหนด ดงัต่อไปน้ี 
   1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจา้ง 
1.4 แบบหนงัสือค ้าประกนั  (หลกัประกนัสัญญา) 
1.5              - 

  2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาชีพรับจา้งท างานท่ีสอบราคาดงักล่าว 
2.2 ไม่เป็นผูท่ี้ถูกแจง้เวยีนช่ือเป็นผูทิ้้งงานของทางราชการ  รัฐวสิาหกิจ  หรือ  หน่วยการบริหารราชการ                

ส่วนทอ้งถ่ิน  ในขณะท่ียืน่ซองสอบราคา 
2.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  

เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
2.4 ผูเ้สนอราคาตอ้งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนัในวงเงินไม่นอ้ยกวา่  451,500.-บาท 
2.5 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้สอบราคา  หรือไม่เป็น

การ 
กระท าอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  ในการสอบราคาคร้ังน้ี 
                    2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย                              
หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 
                    2.7  คู่สัญญาตอ้งรับจ่ายเงินผา่นบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั  เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่า                            
ไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้
 
 
 



-2- 
 
               3.  หลกัฐานการเสนอราคา 

 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานแนบมาพร้อมกบัซองสอบราคาดงัน้ี.- 
3.1 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั  และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  

       (ถา้มี)    พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                 ส าหรับผูป้ระกอบการประเภทร้านคา้จะตอ้งมีส าเนาหนงัสือจดทะเบียนพาณิชยแ์ละใบทะเบียน                  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถา้มี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
      และบุคคลธรรมดาจะตอ้งมีส าเนาทะเบียนบา้น  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  ส าเนาบตัรประจ าตวั 
ผูเ้สียภาษี  (ถา้มี)  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3.2 หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอ านาจให้ 
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

3.3 ส าเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้าง  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง (ในกรณีท่ีมีการก าหนด 
ผลงานตามขอ้ 2.4) 

3.4 บญัชีรายการก่อสร้าง หรือ  ใบแจง้ปริมาณงาน ซ่ึงจะตอ้งแสดงรายการวสัดุ อุปกรณ์  ค่าแรงงาน ภาษี 
ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไวด้ว้ย 

3.5  ส าเนาใบเสร็จรับเงิน  ค่าซ้ือรูปแบบและรายการพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
  3.6 บญัชีรายการเอกสารทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองสอบราคา 

              4.  การยืน่ซองสอบราคา 
4.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่เสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นเอกสาสอบราคาน้ีโดยไม่มี 

เง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน  และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น  ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน  จ  านวน
เงินท่ีเสนอจะตอ้งระบุตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัอกัษรโดยไม่มีการขดูลบหรือแกไ้ข  หากมีการขดูลบ ตก เติม แกไ้ข 
เปล่ียนแปลงจะตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคา พร้อมประทบัตรา (ถา้มี)  ก ากบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 

4.2   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุและราคาในบญัชีรายการก่อสร้างใหค้รบถว้น 
ในการเสนอราคา   ให้เสนอเป็นเงินบาท   และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม  และหรือราคาต่อหน่วย  
และหรือต่อรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ย        ใบเสนอราคาใหถู้กตอ้ง  ทั้งน้ี  ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนั
ทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ  ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัใหถื้อตวัหนงัสือเป็นส าคญั  โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึง
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอ่ืน และค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวแ้ลว้ 

ราคาท่ีเสนอ จะตอ้งเสนอก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่    180    วนั   นบัแต่วนัเปิดซองสอบราคา โดยภายใน
ก าหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได ้

   4.3  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จไม่เกิน  30  วนั  นบัถดัจาก                                        
วนัลงนามในสัญญาจา้ง  หรือวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จากเทศบาลต าบลใหเ้ร่ิมท างาน 
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  4.4 ก่อนยืน่ซองสอบราคา  ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ี้ถว้นและ 
เขา้ใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

4.5 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยืน่ซองสอบราคา  ท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย    จ่าหนา้ซองถึง “ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบุไวท่ี้หนา้ซองวา่“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  5/2558”โดยยืน่
โดยตรงต่อเจา้หนา้ท่ีรับซอง ของเทศบาลต าบลดอนทราย  ตั้งแต่วนัท่ี   17  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2557  ถึงวนัท่ี  30  
เดือน  ธันวาคมพ.ศ. 2557  ระหวา่งเวลา  08.30 น. – 16.30 น.  ณ  ส านกังานเทศบาลต าบลดอนทราย  และในวนัท่ี  5  
เดือน  มกราคม          พ.ศ.  2558   ระหวา่งเวลา  08.30  น. – 16.30 น.  ณ   ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซ้ือหรือการจา้ง
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลระดบัอ าเภอ  (   ส านกังานทอ้งถ่ินอ าเภอควนขนุน  )  จงัหวดัพทัลุง 

 เมื่อพ้นก าหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซอง              
สอบราคาจะเปิดซองสอบราคา ในวนัที ่  6   เดือน   มกราคม   พ.ศ.2558   ตั้งแต่เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป ณ ศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  (   ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอควน
ขนุน  )   

    5. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
5.1  ในการสอบราคาคร้ังน้ี  เทศบาลต าบลจะพิจารณาตดัสินดว้ย ราคารวม 
5.2  หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้  2.   หรือยืน่หลกัฐานการเสนอ 

ราคาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3. หรือยืน่ซองสอบราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4.  แลว้ 
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาดหรือผิด
หลงเพียงเล็กนอ้ย  หรือท่ีผดิแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญั  ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีท่ี
พิจารณาเห็นวา่  จะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลเท่านั้น   

5.3  เทศบาลต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา  โดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณีดงัต่อไปน้ี 
(1)  ไม่ปรากฎช่ือผูเ้สนอราคารายนั้น  ในบญัชีผูรั้บเอกสารสอบราคา  หรือในหลกัฐาน 

การรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบล 
(2)  ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล   หรือลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือทั้งหมดในใบเสนอ

ราคา 
(3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระส าคญั  หรือมี

ผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 
(4)  ราคาท่ีเสนอมีการขดูลบ ตก เติม แกไ้ข เปล่ียนแปลง  โดยผูเ้สนอราคามิไดล้งลายมือช่ือพร้อม

ประทบัตรา (ถา้มี)  ก ากบัไว ้
5.4  ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  หรือ

เทศบาลต าบล มีสิทธิใหผู้เ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เท็จจริง    สภาพฐานะ  หรือขอ้เทจ็จริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบั  ผูเ้สนอราคา
ได ้ เทศบาลต าบล มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 
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  5.5  เทศบาลต าบลทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด  หรือ  ราคาหน่ึงราคาใด  หรือ  ราคาท่ีเสนอ 
  ทั้งหมดก็ได ้ และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจ านวนหรือขนาด  หรือ  เฉพาะรายการหน่ึงรายการใด  หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ไดสุ้ดแต่จะพิจารณา  ทั้งน้ี  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั  และให้
ถือวา่การติดสินของเทศบาลต าบลเป็นเด็ดขาด  ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้ รวมทั้งเทศบาลต าบลจะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผูเ้สนอราคาเสมือนเป็นผูทิ้้งงาน  หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคากระท า
ไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกนัในการเสนอราคา 

 ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาต ่าสุดเสนอราคาต ่าจนคาดหมายไดว้า่ไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาใหค้ณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคา  หรือ  เทศบาลต าบลจะใหผู้เ้สนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลกัฐานท่ีท าใหเ้ช่ือไดว้า่ผูเ้สนอ
ราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจา้งให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได ้ เทศบาลต าบลมีสิทธิท่ีจะ
ไม่รับราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น 

      6. การท าสัญญาจ้าง 
                    ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งท าสัญญาจา้งตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้  1.3  กบัเทศบาลต าบล  ภายใน 7 วนั                   
นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้  และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบั  ร้อยละห้า  (5%)                                                
ของราคาค่าจา้งท่ีสอบราคาได ้ ใหเ้ทศบาลต าบลยดึถือไวใ้นขณะท าสัญญา  โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด 
ดงัต่อไปน้ี 

 6.1 เงินสด 
6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายใหแ้ก่เทศบาลต าบล  โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท าสัญญา  หรือก่อนหนา้นั้น                                     

ไม่เกิน  3  วนัท าการของทางราชการ 
6.3 หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนงัสือค ้าประกนั  ดงัระบุในขอ้ 1.4 
6.4 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
6.5 หนงัสือค ้าประกนัของบริษทัเงินทุนท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ 

พาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายช่ือบริษทั
เงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยไดแ้จง้เวยีนใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้  โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามตวัอยา่งหนงัสือ
ค ้าประกนัของธนาคารตามท่ีคณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุก าหนด  (การใชห้ลกัประกนัตามขอ้น้ีใชเ้ฉพาะสัญญาจา้ง
ก่อสร้างท่ีมีวงเงินไม่เกิน 10  ลา้นบาท) 

หลกัประกนัน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย  ภายใน  15  วนั  นบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการสอบราคา                        
(ผูรั้บจา้ง) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาจา้งแลว้ 

           7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
เทศบาลต าบลจะจ่ายเงินค่าจา้งท างาน   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  สายทุ่งป๋อง – บ่อกะ หมู่ที ่ 9                    

ต าบลดอนทราย  อ าเภอควนขนุน  จังหวดัพัทลุง   โดยแบ่งออกเป็น     1   งวด  คือ 
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                   งวดสุดท้าย   เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ  100  ของค่าจา้ง  เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน  ก่อสร้างถนน                           
คสล. สายทุ่งป๋อง – บ่อกะ  หมู่ที ่ 9  ต าบลดอนทราย  อ าเภอควนขนุน   จังหวดัพทัลุง   กว้าง  4   เมตร                                     
ยาว   425   เมตร  หนา  0.15  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดอนทราย  พร้อมติดตั้งป้าย                         
มาตรฐาน  จ านวน 1 ป้าย    และผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานทั้งหมดใหแ้ลว้เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งท าสถานท่ี                  
ก่อสร้างใหส้ะอาดเรียบร้อย 

8.  อตัราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้งจะก าหนดในอตัราร้อยละ 0.25   ของค่าจา้งตามสัญญาต่อวนั 

 9.  การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
ผูช้นะการสอบราคาซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ   หรือท าสัญญาจา้งตามแบบดงัระบุใน 

ขอ้ 1.3  แลว้แต่กรณี  จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจา้งท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่   -   เดือน                      
2   ปี  นบัถดัจากวนัท่ีเทศบาลต าบลไดรั้บมอบงาน โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิม                 
ภายใน    7    วนั  นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

 10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
                   10.1 เงินค่าจา้งส าหรับงานคร้ังน้ี  ไดม้าจาก   เงินอุดหนุนทัว่ไปของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                    
เพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศปีงบประมาณ                        
พ.ศ. 2557  การลงนามในสัญญาจะกระท าไดต่้อเม่ือ  เทศบาลต าบล  ไดรั้บอนุมติัเงินค่าจา้งตามโครงการและมี                         
งบประมาณเพียงพอต่อการเบิกจ่ายแลว้เท่านั้น     
                   10.2 เม่ือเทศบาลต าบลไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลงจา้งตามสอบราคาจา้งแลว้ 
ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสั่งหรือน าส่ิงของมาเพื่องานจา้งดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ  และของนั้นตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรือ                
ในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่ และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด                 
ผูเ้สนอราคา ซ่ึงเป็นผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี ดงัน้ี 

  (1)  แจง้การสั่งหรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อส านกังาน  กรมการขนส่งทางน า้และ
พาณชิยนาว ี ภายใน 7 วนั  นบัถดัจากวนัท่ีผูรั้บจา้งสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ  เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้

(2)  จดัการใหส่ิ้งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบั  เรือไทยจากต่างประเทศ
มายงัประเทศไทย  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจาก  กรมการขนส่งทางน า้และพาณชิยนาว ีใหบ้รรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืน
ท่ีมิใช่เรือไทย  ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 
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(3)  ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2)  ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิตามกฎหมาย  วา่ดว้ยการส่งเสริม                         

การพาณิชยนาวี 
                           10.3  ผูเ้สนอราคาซ่ึงเทศบาลต าบลไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปท าสัญญาหรือขอ้ตกลง  ภายในเวลาท่ีทาง
ราชการก าหนดระบุในขอ้  6  เทศบาลต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหาย (ถา้มี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                          10.4  เทศบาลต าบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ข  เพิ่มเติมเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดในแบบสัญญาใหเ้ป็นไปตาม 
ความเห็นของอยัการจงัหวดัหรือส านกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 

10.5  กรณีท่ีมีการเสนอราคาท่ีไม่อยูใ่นฐานภาษีเดียวกนั  เทศบาลต าบลขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณา                             
ใหอ้ยูใ่นฐานภาษีเดียวกนัเท่านั้น 

11. มาตรฐานฝีมือช่าง 
เม่ือเทศบาลต าบล ไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลงจา้ง 

ก่อสร้างตามประกาศน้ีแลว้ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งตกลงวา่ในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าว  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีและใช้
ผูผ้า่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม  หรือผูมี้วฒิุบตัรระดบั ปวช. ปวส. และ 
ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเ้ขา้รับราชการได ้ในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 10 ของแต่ละ
สาขาช่าง แต่จะตอ้งมีช่างจ านวนอยา่งนอ้ย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดงัต่อไปน้ี 

 11.1                              -                                .      
 11.2                              -                                   .                        
 11.3                              -                                   .     

12.  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพงึปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ทีก่ฎหมายและระเบียบได้ 
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 
 

             เทศบาลต าบลดอนทราย       
 

               วนัที ่   17   เดือน   ธันวาคม   พ.ศ.  2557 
 
 
 
 
 
 
 



  

    ประกาศเทศบาลต าบลดอนทราย 
                เร่ือง  สอบราคาจ้างท างานก่อสร้างถนน  คสล.  เสาอฐิ – บ้านหม้อ   
                      หมู่ที ่  7  ต าบลดอนทราย   อ าเภอควนขนุน  จังหวดัพทัลงุ 

------------------------------------------ 
  ดว้ยเทศบาลต าบลดอนทราย  อ  าเภอควนขนุน  จงัหวดัพทัลุง  มีความประสงคจ์ะสอบราคาจา้งท างาน    
โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  เสาอิฐ – บา้นหมอ้  หมู่ท่ี   7  ต าบลดอนทราย   อ าเภอควนขนุน  จงัหวดัพทัลุง                      
กวา้ง  4  เมตร   ยาว  90  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ  0.50  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน                    
ของเทศบาลต าบลดอนทราย  พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐาน  จ  านวน 1 ป้าย   

              ราคางบประมาณในงานก่อสร้างคร้ังนี ้  เป็นเงิน   197,716.- บาท                                                                                                
(-เงินหน่ึงแสนเก้าหมื่นเจ็ดพนัเจ็ดร้อยสิบหกบาทถ้วน-) 

              ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดงันี.้- 
              1. ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ท่ีมีอาชีพรับจา้งท างานท่ีสอบราคาดงักล่าว 

2. ไม่เป็นผูท่ี้ถูกแจง้เวียนช่ือเป็นผูท้ิ้งงานของทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน  
ทอ้งถ่ินในขณะท่ียืน่ซองสอบราคา 
 3. ผูเ้สนอราคาไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั   ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย   เวน้แต่รัฐบาลของ 
ผูเ้สนอราคาไดมี้ค  าสั่งใหส้ละสิทธ์ิ   และความคุม้กนัเช่นว่านั้น 
 4. ผูเ้สนอราคาตอ้งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนั   ในวงเงินไม่นอ้ยกว่า   98,800.-  บาท   
 5. ผูเ้สนอราคาไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคา   หรือไม่เป็นการกระท า 
อนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม   ในการสอบราคาคร้ังน้ี 

              ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง   ในวนัท่ี     30     เดือน    ธันวาคม     พ.ศ.    2557     ระหว่างเวลา    14.30    น.   
ถึงเวลา    16.00   น.   โดยพร้อมกนั  ณ.  ส านักงานเทศบาลต าบลดอนทราย   เลขท่ี  237  หมู่ท่ี  7  ต าบลดอนทราย    
อ  าเภอควนขนุน   จงัหวดัพทัลุง   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งไปดูสถานท่ีก่อสร้างดว้ยตนเอง   หากไม่ไปดูสถานท่ีก่อสร้าง   
ตามวนัและเวลาท่ีก าหนด    ถือว่าผูเ้สนอราคาเขา้ใจและยอมรับเง่ือนไข   รายละเอียดต่าง ๆ   สภาพพื้นท่ี   ในสถานท่ี
ก่อสร้างของโครงการดงักล่าวโดยตลอดแลว้   จะน ามาโตแ้ยง้ใด ๆ  ในภายหลงัมิไดท้ั้งส้ิน   และก าหนดรับฟังค าช้ีแจง
รายละเอียดเพิ่มเติม   ในวนัท่ี     30   เดือน     ธันวาคม    พ.ศ.    2557    เวลา     16.00    น.  เป็นตน้ไป  ณ.  ส านกังาน 
เทศบาลต าบลดอนทราย    
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ก าหนดยื่นซองสอบราคา   ตั้งแต่วนัท่ี   17   เดือน   ธันวาคม   พ.ศ.   2557   ถึงวนัท่ี   30   เดือน   ธันวาคม                     

พ.ศ.   2557   ระหว่างเวลา   08.30 น.  -  16.30   น.  ณ  ส านกังานเทศบาลต าบลดอนทราย  และในวนัท่ี  5  เดือน                     
มกราคม  พ.ศ. 2558   ระหว่างเวลา   08.30 น.  -  16.30   น.   ณ . ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการจดัซ้ือจดัจา้งขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลระดบัอ าเภอ   อ าเภอควนขนุน  จงัหวดัพทัลุง  (ส านกังานทอ้งถ่ินอ าเภอควนขนุน)   อ าเภอควนขนุน   
จงัหวดัพทัลุง    
               และก าหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่    6   เดอืน    มกราคม    พ.ศ.   2558   ตั้งแต่เวลา   11.00   น.                     

เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ                                           
(   ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอควนขนุน  )   

                ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่หน่วยงาน    กองคลงั   เทศบาลต าบลดอนทราย   งานพัฒนาและ
จัดเกบ็รายได้    ในราคาชุดละ   3,000.-    บาท  ระหว่างวนัท่ี    17    เดือน    ธันวาคม   พ.ศ.   2557    ถึงวนัท่ี   30   เดือน   
ธันวาคม    พ.ศ.   2557    หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้างโทรศพัทห์มายเลข     0 – 7484 – 2190 – 2    ในวนัและ
เวลาราชการ    หรือ   ดูรายละเอียดไดท้างเวบ็ไซต ์    WWW.TAMBONDONSAI.GO.TH  และ 

WWW.gprocurement.GO.TH 

    ประกาศ     ณ    วนัที่    17    เดอืน     ธนัวาคม    พ.ศ.   2557 

 

   (ลงช่ือ)         
           (  นายศุภพงศ ์  ทองศรีนุ่น )   
                    นายกเทศมนตรีต าบลดอนทราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tambondonsai.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/


 

เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่   6/2558 
                    การจ้างท างาน  ก่อสร้างถนน  คสล.  เสาอฐิ – บ้านหม้อ  หมู่ที ่  7                                                            
                              ต าบลดอนทราย   อ าเภอควนขนุน   จังหวดัพทัลงุ 

               ตามประกาศเทศบาลต าบลดอนทราย  ลงวนัที ่  17  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2557 
--------------------------------------- 

                   เทศบาลต าบลดอนทราย    ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่  “เทศบาลต าบล”   มีความประสงคจ์ะสอบราคาจา้งท างาน  
โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  เสาอิฐ – บา้นหมอ้  หมู่ท่ี   7  ต าบลดอนทราย   อ าเภอควนขนุน   จงัหวดัพทัลุง                              
กวา้ง  4  เมตร   ยาว  90  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ  0.50  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน                            
ของเทศบาลต าบลดอนทราย  พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐาน  จ  านวน 1 ป้าย   

                      ราคางบประมาณในงานก่อสร้างคร้ังนี ้   เป็นเงิน    197,716.-บาท                                                                                           
(-เงินหน่ึงแสนเก้าหมื่นเจ็ดพนัเจ็ดร้อยสิบหกบาทถ้วน-) 

                 โดยมีขอ้แนะน าและขอ้ก าหนด ดงัต่อไปน้ี 

    1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.6 แบบรูปรายการละเอียด 
1.7 แบบใบเสนอราคา 
1.8 แบบสัญญาจา้ง 
1.9 แบบหนงัสือค ้าประกนั  (หลกัประกนัสัญญา) 
1.10              - 

  2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาชีพรับจา้งท างานท่ีสอบราคาดงักล่าว 
2.2 ไม่เป็นผูท่ี้ถูกแจง้เวยีนช่ือเป็นผูทิ้้งงานของทางราชการ  รัฐวสิาหกิจ  หรือ  หน่วยการบริหารราชการ                

ส่วนทอ้งถ่ิน  ในขณะท่ียืน่ซองสอบราคา 
2.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  

เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
2.4 ผูเ้สนอราคาตอ้งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนัในวงเงินไม่นอ้ยกวา่  98,800.-บาท 

                    2.5  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้สอบราคา  หรือไม่เป็นการ 
กระท าอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  ในการสอบราคาคร้ังน้ี 
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3.  หลกัฐานการเสนอราคา 
ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานแนบมาพร้อมกบัซองสอบราคาดงัน้ี.- 
  3.1 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั  และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  

       (ถา้มี)    พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                       ส าหรับผูป้ระกอบการประเภทร้านคา้จะตอ้งมีส าเนาหนงัสือจดทะเบียนพาณิชยแ์ละใบทะเบียน                  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถา้มี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
             และบุคคลธรรมดาจะตอ้งมีส าเนาทะเบียนบา้น  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  ส าเนาบตัรประจ าตวั 
ผูเ้สียภาษี  (ถา้มี)  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3.2 หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอ านาจให้ 
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

3.3 ส าเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้าง  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง (ในกรณีท่ีมีการก าหนด 
ผลงานตามขอ้ 2.4) 

3.4  บญัชีรายการก่อสร้าง หรือ  ใบแจง้ปริมาณงาน ซ่ึงจะตอ้งแสดงรายการวสัดุ อุปกรณ์  ค่าแรงงาน ภาษี 
ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไวด้ว้ย 

 3.5  ส าเนาใบเสร็จรับเงิน  ค่าซ้ือรูปแบบและรายการพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 3.6 บญัชีรายการเอกสารทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองสอบราคา 

  4.  การยืน่ซองสอบราคา 
 4.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่เสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นเอกสาสอบราคาน้ีโดยไม่มี 

เง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน  และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น  ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน  จ านวน
เงินท่ีเสนอจะตอ้งระบุตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัอกัษรโดยไม่มีการขดูลบหรือแกไ้ข  หากมีการขดูลบ ตก เติม แกไ้ข 
เปล่ียนแปลงจะตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคา พร้อมประทบัตรา (ถา้มี)  ก ากบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 

 4.2   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุและราคาในบญัชีรายการก่อสร้างใหค้รบถว้น 
ในการเสนอราคา   ให้เสนอเป็นเงินบาท   และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม  และหรือราคาต่อหน่วย  
และหรือต่อรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ย        ใบเสนอราคาใหถู้กตอ้ง  ทั้งน้ี  ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนั
ทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ  ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัใหถื้อตวัหนงัสือเป็นส าคญั  โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึง
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอ่ืน และค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวแ้ลว้ 

 ราคาท่ีเสนอ จะตอ้งเสนอก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่    180    วนั   นบัแต่วนัเปิดซองสอบราคา โดยภายใน
ก าหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได ้

4.3  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จไม่เกิน    30    วนั   นบัถดัจากวนัลง
นามในสัญญาจา้ง  หรือวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จากเทศบาลต าบลใหเ้ร่ิมท างาน 
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                       4.4 ก่อนยืน่ซองสอบราคา  ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ี้ถว้น
และเขา้ใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

4.5 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยืน่ซองสอบราคา  ท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย    จ่าหนา้ซองถึง “ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบุไวท่ี้หนา้ซองวา่“ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  5/2558 ”โดย
ยืน่โดยตรงต่อเจา้หนา้ท่ีรับซอง ของเทศบาลต าบลดอนทราย  ตั้งแต่วนัท่ี   17  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2557  ถึงวนัท่ี  30  
เดือน  ธันวาคมพ.ศ. 2557  ระหวา่งเวลา  08.30 น. – 16.30 น.  ณ  ส านกังานเทศบาลต าบลดอนทราย  และในวนัท่ี  5  
เดือน  มกราคม    พ.ศ.  2558   ระหวา่งเวลา  08.30  น. – 16.30 น.  ณ   ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซ้ือหรือการจา้งของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลระดบัอ าเภอ  (   ส านกังานทอ้งถ่ินอ าเภอควนขนุน  )  จงัหวดัพทัลุง 

 เมื่อพ้นก าหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคา ในวนัที ่  6   เดือน   มกราคม   พ.ศ.2558   ตั้งแต่เวลา  11.00  น.  เป็นต้นไป ณ 
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  (   ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอควน
ขนุน  )   

5. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
5.1  ในการสอบราคาคร้ังน้ี  เทศบาลต าบลจะพิจารณาตดัสินดว้ย ราคารวม 
5.2  หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้  2.   หรือยืน่หลกัฐานการเสนอ 

ราคาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3. หรือยืน่ซองสอบราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4.  แลว้ คณะกรรมการพิจารณาผล
การสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอ้ย  หรือท่ี
ผดิแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญั  ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่  จะเป็น
ประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลเท่านั้น   

5.3  เทศบาลต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา  โดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณีดงัต่อไปน้ี 
(1) ไม่ปรากฎช่ือผูเ้สนอราคารายนั้น  ในบญัชีผูรั้บเอกสารสอบราคา  หรือในหลกัฐาน 

การรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบล 
(2)  ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล   หรือลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือทั้งหมดในใบเสนอ

ราคา 
(3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระส าคญั  หรือมี

ผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 
(4)  ราคาท่ีเสนอมีการขดูลบ ตก เติม แกไ้ข เปล่ียนแปลง  โดยผูเ้สนอราคามิไดล้งลายมือช่ือพร้อม

ประทบัตรา (ถา้มี)  ก ากบัไว ้
5.4  ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  หรือ

เทศบาลต าบล มีสิทธิใหผู้เ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เท็จจริง    สภาพฐานะ  หรือขอ้เทจ็จริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบั  ผูเ้สนอราคา
ได ้ เทศบาลต าบล มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 
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5.5  เทศบาลต าบลทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด  หรือ  ราคาหน่ึงราคาใด  หรือ  ราคาท่ีเสนอ 
ทั้งหมดก็ได ้ และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจ านวนหรือขนาด  หรือ  เฉพาะรายการหน่ึงรายการใด  หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ไดสุ้ดแต่จะพิจารณา  ทั้งน้ี  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั  และให้
ถือวา่การติดสินของเทศบาลต าบลเป็นเด็ดขาด  ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้ รวมทั้งเทศบาลต าบลจะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผูเ้สนอราคาเสมือนเป็นผูทิ้้งงาน  หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคากระท า
ไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกนัในการเสนอราคา 

ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาต ่าสุดเสนอราคาต ่าจนคาดหมายไดว้า่ไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาให้
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  หรือ  เทศบาลต าบลจะใหผู้เ้สนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลกัฐานท่ีท าใหเ้ช่ือ
ไดว้า่ผูเ้สนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจา้งใหเ้สร็จสมบูรณ์  หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได ้ เทศบาลต าบล
มีสิทธิท่ีจะไมรั่บราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น 

  6.  การท าสัญญาจ้าง 
                    ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งท าสัญญาจา้งตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้  1.3  กบัเทศบาลต าบล  ภายใน 7 วนั                   
นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้  และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบั  ร้อยละห้า  (5%)                                                
ของราคาค่าจา้งท่ีสอบราคาได ้ ใหเ้ทศบาลต าบลยดึถือไวใ้นขณะท าสัญญา  โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด 
ดงัต่อไปน้ี 

 6.1 เงินสด 
 6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายใหแ้ก่เทศบาลต าบล  โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท าสัญญา  หรือก่อนหนา้นั้น                                     

ไม่เกิน  3  วนัท าการของทางราชการ 
6.3 หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนงัสือค ้าประกนั  ดงัระบุในขอ้ 1.4 
6.4 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
6.5 หนงัสือค ้าประกนัของบริษทัเงินทุนท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ 

พาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายช่ือบริษทัเงินทุนท่ีธนาคาร
แห่งประเทศไทยไดแ้จง้เวยีนใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้  โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามตวัอยา่งหนงัสือค ้าประกนัของ
ธนาคารตามท่ีคณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุก าหนด  (การใชห้ลกัประกนัตามขอ้น้ีใชเ้ฉพาะสัญญาจา้งก่อสร้างท่ีมี
วงเงินไม่เกิน  10  ลา้นบาท) 

หลกัประกนัน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย  ภายใน  15  วนั  นบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการสอบราคา                        
(ผูรั้บจา้ง) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาจา้งแลว้ 

           7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
เทศบาลต าบลจะจ่ายเงินค่าจา้งท างาน   ก่อสร้างถนน  คสล.  เสาอฐิ – บ้านหม้อ  หมู่ที ่  7  ต าบลดอนทราย   

อ าเภอควนขนุน   จังหวดัพทัลุง โดยแบ่งออกเป็น     1   งวด  คือ 
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                    งวดสุดท้าย   เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ  100  ของค่าจา้ง  เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน  ก่อสร้างถนน                      
คสล.  เสาอฐิ – บ้านหม้อ  หมู่ที ่  7  ต าบลดอนทราย   อ าเภอควนขนุน   จังหวดัพทัลุง   กว้าง  4  เมตร   ยาว  90  เมตร   
หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50  เมตร  รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดอนทราย                          
พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐาน  จ านวน 1 ป้าย   

  และผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานทั้งหมดใหแ้ลว้เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งท าสถานท่ีก่อสร้างใหส้ะอาด
เรียบร้อย 

 8.  อตัราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้งจะก าหนดในอตัราร้อยละ 0.25   ของค่าจา้งตามสัญญาต่อวนั 

 9.  การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
ผูช้นะการสอบราคาซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ   หรือท าสัญญาจา้งตามแบบดงัระบุใน 

ขอ้ 1.3  แลว้แต่กรณี  จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจา้งท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่   -   เดือน                      
2   ปี  นบัถดัจากวนัท่ีเทศบาลต าบลไดรั้บมอบงาน โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิม                 
ภายใน    7    วนั  นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

 10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
                   10.1 เงินค่าจา้งส าหรับงานคร้ังน้ี  ไดม้าจาก   เงินอุดหนุนทัว่ไปของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                    
เพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศปีงบประมาณ                        
พ.ศ. 2557  การลงนามในสัญญาจะกระท าไดต่้อเม่ือ  เทศบาลต าบล  ไดรั้บอนุมติัเงินค่าจา้งตามโครงการและมี                         
งบประมาณเพียงพอต่อการเบิกจ่ายแลว้เท่านั้น      
                   10.2 เม่ือเทศบาลต าบลไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลงจา้งตามสอบราคาจา้งแลว้ 
ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสั่งหรือน าส่ิงของมาเพื่องานจา้งดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ  และของนั้นตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรือ                
ในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่ และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด                 
ผูเ้สนอราคา ซ่ึงเป็นผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี ดงัน้ี 

 (1)  แจง้การสั่งหรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อส านกังาน  กรมการขนส่งทางน า้และ
พาณชิยนาว ี ภายใน 7 วนั  นบัถดัจากวนัท่ีผูรั้บจา้งสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ  เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้

 (2)  จดัการใหส่ิ้งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบั  เรือไทยจากต่างประเทศ
มายงัประเทศไทย  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจาก  กรมการขนส่งทางน า้และพาณชิยนาว ีใหบ้รรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืน
ท่ีมิใช่เรือไทย  ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 
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       (3)  ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2)  ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดตามกฎหมาย  วา่ดว้ยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาว ี

10.3 ผูเ้สนอราคาซ่ึงเทศบาลต าบลไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปท าสัญญาหรือขอ้ตกลง  ภายในเวลาท่ีทางราชการ 
ก าหนดระบุในขอ้  6  เทศบาลต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหาย (ถา้มี)  รวมทั้งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ 

10.4  เทศบาลต าบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ข  เพิ่มเติมเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดในแบบสัญญาใหเ้ป็นไปตาม 
ความเห็นของอยัการจงัหวดัหรือส านกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 

11. มาตรฐานฝีมือช่าง 
เม่ือเทศบาลต าบล ไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลงจา้ง 

ก่อสร้างตามประกาศน้ีแลว้ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งตกลงวา่ในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าว  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีและใช้
ผูผ้า่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม  หรือผูมี้วฒิุบตัรระดบั ปวช. ปวส. และ 
ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเ้ขา้รับราชการได ้ในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 10 ของแต่ละ
สาขาช่าง แต่จะตอ้งมีช่างจ านวนอยา่งนอ้ย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดงัต่อไปน้ี 

 11.1                              -                                .      
 11.2                              -                                   .                        
 11.3                              -                                   .     

12.  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพงึปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ทีก่ฎหมายและระเบียบได้ 
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
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