
 
 

                                                

 
 

ประกาศเทศบาลตําบลสิชล 
เร่ือง  สอบราคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 

บริเวณหลงัวัดประทุมทายการามถึงสะพานคลองสชิล 
……………………………. 

 

  ดวยเทศบาลตําบลสชิล   มคีวามประสงค  จะดําเนินการจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณหลังวัดประทุมทายการามถึงสะพานคลองสิชล โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 4.00-6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 223 เมตร หรือไดพื้นที่ถนนไมนอยกวา 1,153 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสิชล เลขที่ 6/2556 

  ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งน้ี เปนเงินทั้งสิ้น 882,000  บาท (แปดแสน
แปดหมื่นสองพันบาทถวน)  

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี  

  1.  ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว ซึ่งมีผลงาน
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือผลงานกอสรางประเภทเดียวกันในสัญญาเดียวกัน วงเงินไมนอยกวา 
400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน) เปนผลงานทีเ่ปนคูสญัญาโดยตรงกบัสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน
ทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 
  2.  ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ หรือของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน และไดแจงเวียนช่ือแลว 
  3.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 
  4.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก เทศบาล
ตําบลสิชล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการสอบราคาจางครั้งนี้  

  กําหนดดูสถานท่ีกอสราง ในระหวางวันที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น. และรับฟง
คําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม ณ สถานที่กอสราง สําหรับผูที่ไมดูสถานที่กอสรางใหถือวารับทราบปญหาและ
เขาใจรายละเอียดดีแลวจะโตแยงซึ่งสิทธิหรือประโยชนใดๆ ของตนมิได 

  กําหนดยืน่ซองสอบราคา ระหวางวันที่ 14 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2556 
ระหวางเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ กองคลังเทศบาลตําบลสิชล หรือยื่นซองสอบ
ราคาทางไปรษณียโดยลงทะเบียนตอบรับ ใหถือวันและเวลาที่เทศบาลตําบลสิชลลงรับจากไปรษณียเปนเวลา 
รับซอง 

  กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันที่  29 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น. เปนตนไป           
ณ กองคลังเทศบาลตําบลสิชล  

/ ผูสนใจ... 
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  ผูสนใจติดตอขอซือ้เอกสารสอบราคาในราคา ชุดละ 3,000  บาท (สามพนับาทถวน) ไดที่
กองคลังเทศบาลตําบลสิชล ระหวางวันที่ 14 มกราคม 2556  ถึงวันที่ 28 มกราคม 2556 หรือสอบถาม
โทรศัพทหมายเลข 0-7553-5525 ตอ 110 , 112 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.sichoncity.go.th  
 

 
ประกาศ ณ วันที ่ 14  มกราคม  2556 

 
 
 

(นายชาญวัฒนา  อสิระวัฒนา) 
นายกเทศมนตรตีาํบลสชิล 
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เอกสารสอบราคาจาง  เลขที ่2/2556 
เรื่อง   สอบราคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณหลังวัดประทุมทายการามถึงสะพานคลองสิชล 
ตามประกาศเทศบาลตําบลสิชล   ลงวันที ่ 14  มกราคม  2556 

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

  สาํนักงานเทศบาลตําบลสชิล   ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา  “ผูวาจาง”  มคีวามประสงคจะดําเนินการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหลังวัดประทุมทายการามถึงสะพานคลองสิชล โดยทําการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00-6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 223 เมตร หรือไดพื้นที่ถนนไมนอย
กวา 1,153 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสชิล เลขที ่6/2556  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  
ดังตอไปน้ี 

  
 1.1   แบบใบเสนอราคา 

1.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

 1.2   แบบสญัญาจาง 
 1.3   แบบหนังสือคํ้าประกัน 

 (1)  หลักประกันสัญญา 
 1.4   บทนิยาม 

 (1)  ผูเสนอราคาที่มีประโยชนรวมกัน 
 (2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

 1.5   แบบบัญชีเอกสาร 
 (1)  บัญชีเอกสารสวนที่  1 
 (2)  บัญชีเอกสารสวนที่  2 
 

  
  2.1  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ  หรือของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนช่ือแลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล    
หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบทางราชการ 

2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

  2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศ  
สอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.4 
  2.3  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล
ไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิ และความคุมกันเชนวาน้ัน 
  2.4  ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล  ผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว  และมี
ผลงานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรอืผลงานกอสรางประเภทเดียวกนัของทางราชการในสญัญาเดียวกนั 
วงเงินไมนอยกวา  400,000  บาท (สี่แสนบาทถวน ) เปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบรหิารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะ
เปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ     

  
  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลกัฐานย่ืนมาพรอมกบัซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคาเปน 2 สวน คือ 

3.  หลกัฐานการเสนอราคา 

/3.1 สวนที่ 1…  
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  3.1  สวนที่ 1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
  (1)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
   (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัดใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ       
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  
  (2)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหย่ืนสําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทยก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหย่ืนเอกสารตามที่
ระบุไวในขอ (1) 
  (3)  สาํเนาใบทะเบยีนพาณิชย , สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
  (4)  บัญชีเอกสารสวนที่  1 ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน  ขอ 1.5  
  3.2  สวนที่ 2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
  (1)  หนังสอืมอบอาํนาจซึง่ปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีทีผู่เสนอราคามอบอาํนาจให
บคุคลอืน่ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  (2)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
  (3)  บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.5(2) 

    
  4.1  ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคา  ตามแบบทีก่าํหนดไวในเอกสารสอบราคาน้ี  โดยไมมี
เงือ่นไขใดๆ  ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน  
จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูด  ลบ หรือ แกไข หากมกีารขูด  ลบ 
ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 

4.  การเสนอราคา 

  4.2  ผูเสนอราคาจะตองกรอกปรมิาณวัสดุ  และราคาในบญัชีรายการกอสรางใหครบถวนใน
การเสนอราคา  ใหเสนอเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพยีงราคาเดียว   โดยเสนอราคารวม  และหรอืราคาตอ
หนวย  และหรอืตอรายการ   ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ทั้งน้ี ราคารวมที่เสนอจะตอง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน   ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ  โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น  และคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
  ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 30 วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา    
โดยภายในกาํหนดยืนราคา  ผูเสนอราคาตองรบัผดิชอบราคาทีต่นไดเสนอไว   และจะถอนการเสนอราคามไิด 
  4.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ  ไมเกิน 90 วัน   
นับถัดจากวันลงนามในสญัญาจาง  หรือวันที่ไดรับหนังสือแจง จากเทศบาลตําบลสชิลใหเริม่ทาํงาน 
  4.4 กอนย่ืนซองสอบราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญาแบบรูปและรายละเอียด  ฯลฯ   
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงกอนย่ืนซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร   
สอบราคา 

      
 
 

     /4.5 ผูเสนอราคา... 



-3- 

  4.5 ผูเสนอราคาจะตองย่ืนซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย   จาหนาซองถึง  
“ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา ”  โดยระบุไวที่หนาซองวา  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา  
เลขที่ 2/2556” ย่ืนตอเทศบาลตําบลสิชล ในวันที่  14  มกราคม   2556  ถึงวันที่ 28  มกราคม   2556     
ณ  กองคลงั เทศบาลตําบลสชิล  ระหวางเวลา  08.30 น.-16.30 น.  ในวันและเวลาราชการ หรือยื่นซอง  
สอบราคาทางไปรษณียโดยลงทะเบียนตอบรับ ใหถือวันและเวลาที่เทศบาลตําบลสิชลลงรับจากไปรษณียเปน
เวลารับซอง 

เมือ่พนกาํหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแลวจะไมรบัซองสอบราคาโดยเด็ดขาดคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูเสนอราคาแตละรายวา  เปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น   ตามขอ  1.4 (1) ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม  และประกาศ
รายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 

หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคา
วามผีูเสนอราคากระทาํการอนัเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ  1.4 (2) และ        
คณะกรรมการฯ  เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  คณะกรรมการฯ  จะ
ตัดรายช่ือผูเสนอราคารายน้ันออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือก  และเทศบาลตําบลสิชลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  เวนแตคณะกรรมการฯ  
จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายน้ันเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ   และ
มิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 

ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน  3 วัน     
นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัด
ใหถือเปนที่สุด 

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาทีม่สีทิธิไดรบัการ
คัดเลือกดังกลาวขางตน ณ กองคลังเทศบาลตําบลสิชล   ในวันที่  29 มกราคม 2556 ต้ังแตเวล า 10.00 น . 
เปนตนไป 

การย่ืนอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา    
เวนแตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา  การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกราชการอยางย่ิง 
และในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ  และเห็นวาการยกเลิก  การเปด
ซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิง ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
ยกเลกิการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได  

   
  5.1  ในการสอบราคาครัง้น้ี เทศบาลตําบลสชิล จะพจิารณาตัดสนิดวยราคารวม 

5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

  5.2  หากผูเสนอราคารายใดมคุีณสมบตัไิมถูกตองตามขอ  2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตอง หรอืไมครบถวนตามขอ 3  หรือย่ืนซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ  4  แลว คณะกรรมการฯ  จะไม
รบัพจิารณาราคาของผูเสนอราคารายน้ัน  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือที่ผิดแผกไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอเทศบาลตําบลสิชลเทาน้ัน 
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  5.3  เทศบาลตําบลสชิล สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันใน
กรณีดังตอไปน้ี 
  (1)  ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายน้ัน   ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา  หรอืในหลกัฐานการ    
รบัเอกสารสอบราคาของเทศบาลตําบลสชิล 
  (2)  ไมกรอกช่ือนิติบุคคล หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหน่ึงอยางใดหรือทั้งหมดใน  ใบ
เสนอราคา               
  (3)  เสนอรายละเอยีดแตกตางไปจากเงือ่นไขทีก่าํหนดในเอกสารสอบราคาทีเ่ปนสาระสาํคัญ   
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
  (4)  ราคาทีเ่สนอ  มกีาร   ขูด   ลบ  ตก  เติม  แกไข  เปลีย่นแปลง  โดยผูเสนอราคามไิดลง
ลายมือช่ือ  พรอมประทับตรา (ถามี)  กาํกบัไว 
  5.4 ในการตัดสนิการสอบราคา  หรอืในการทาํสญัญา  คณะกรรมการพิจารณาเปดซอง      
สอบราคา หรอืเทศบาลตําบลสชิล  มีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได  เทศบาลตําบลสิชลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไม
มีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 
  5.5  เทศบาลตําบลสชิล ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพจิารณาเลอืกจางในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง  รายการใด  หรือ
อาจยกเลิกการสอบราคา  โดยไมพจิารณาจดัจางเลยกไ็ดสดุแตจะพจิารณา ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสนิของเทศบาลตําบลสชิลเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด  
ๆ มไิด  รวมทั้งเทศบาลตําบลสิชลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงานไมวาจะ
เปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม   หากมีเหตุที่จะเช่ือไดวา  การเสนอราคากระทาํการโดยไม
สุจริตเชนการเสนอเอกสารเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 
  ในกรณีที่ผูเสนอราคาตํ่าสุด  เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสญัญาได       
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา  หรือเทศบาลตําบลสิชลจะใหผูเสนอราคาน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําให
เช่ือไดวา  ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกาศสอบราคาจางใหเสรจ็สมบรูณ   หากคําช้ีแจงไมเปนที่    
รับฟงได  เทศบาลตําบลสชิล  มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายน้ัน 
  5.6  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา   ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายช่ือไว  ตามขอ 4.5  เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอ
ราคารายอืน่ ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม  ตามขอ 1.4  เทศบาลตําบลสิชลมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวออกจากประกาศรายช่ือ  ตามขอ 4.5 และเทศบาลตําบลสชิลจะพจิารณาลงโทษผูเสนอราคารายน้ัน
เปนผูทิ้งงาน 

ในกรณีน้ีหากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา   การยกเลกิการเปดซองใบเสนอราคาทีไ่ด
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิง   ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซอง      
ใบเสนอราคาดังกลาวได 
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   6.  
  ผูชนะการสอบราคาจะตองทาํสญัญาจางตามแบบสญัญาดังระบใุนขอ 1.2  กบัเทศบาลตําบล
สชิล ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง  โดยจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเทากับรอยละหา  
(5%)  ของราคาคาจางทีส่อบราคาไดใหเทศบาลตําบลสชิลยึดถือไวในขณะทาํสญัญา  โดยใชหลักประกันอยาง
หน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 

การทําสัญญาจาง 

                6.1  เงนิสด 
                6.2 เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจายใหแกเทศบาลตําบลสิชล   โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ   
กอนหนาน้ันไมเกิน  3  วันทาํการของทางราชการ 
                 6.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ
1.3(1) 
                6.4  หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน   
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย  และประกอบธุรกิจคํ้า
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย   ซึ่งไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการ  หรือหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ินตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ  1.3(1) 
 

       6.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
  หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา 
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

 

 
                เทศบาลตําบลสชิลจะจายเงนิคาจาง   ดังน้ี 

7. คาจางและการจายเงิน 

  งวดที ่1  เปนจาํนวนเงนิในอตัรารอยละ 4 0 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดเกรดปรับแตงช้ันดิน
เดิมและลงหินคลุก  เกรดปรับแตงพรอมบดอัดแนน  ไดถนนกวาง 4.00-6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
223 เมตร หรือไดพื้นที่ถนนไมนอยกวา 1,153 ตารางเมตร  เสร็จเรียบรอยถูกตองตามแบบแปลนและ
รายการประกอบแบบ ใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน 
  งวดที่ 2  (งวดสดุทาย) เปนจาํนวนเงนิในอตัรา รอยละ 60 ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 4.00-6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 223 เมตร หรือไดพื้นที่ถนน
ไมนอยกวา 1,153 ตารางเมตร  และงานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด พรอมทั้งเก็บกวาด ปรับแตง ทําความสะอาด
บริเวณสถานที่กอสรางเสร็จเรียบรอย ถูกตองตามแบบแปลน และรายการประกอบแบบ ใหแลวเสร็จภายใน 
45 วัน 

   
 คาปรบัตามสญัญาจางขอ  7  จะกาํหนดในอตัรารอยละ ศูนยจุดสองหา (0.25)  ของคาจาง

ตามสญัญาตอวัน 

8. อัตราคาปรับ 

  9
 ผูชนะการสอบราคา  ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรอืทาํสญัญาจางตามแบบดังระบใุนขอ  

1.2  แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา  2 ป        
นับถัดจากวันที่เทศบาลตําบลสิชลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

. การรับประกันความชาํรุดบกพรอง 
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      10.1  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งน้ีไดมาจากเงนิรายได 

10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

 10.2  ผูเสนอราคา   ซึ่งเทศบาลตําบลสิชลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา  หรือขอตกลง
ภายในเวลาทีท่างราชการกาํหนดดังระบใุนขอ  6 เทศบาลตําบลสชิลอาจพจิารณาเรยีกรองใหชดใชความ
เสียหายอื่น  (ถามี)  รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

 10.3 เทศบาลตําบลสชิล   สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักอัยการสูงสุด(ถามี)   

 
  เมื่อเทศบาลตําบลสิชลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางกอสราง
ตามประกาศน้ีแลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผู
ผานการทดสอบมาตรฐานฝมอืชางจากคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐาน และทดสอบฝมอืแรงงานของสถาบนั
ของทางราชการ หรือสถาบันเอกชนหรือทางราชการรับรอง หรือวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือ
เทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รบัรองใหเขารบัราชการได ในอตัราไมต่าํกวารอยละ 10 ของแตละสาขา
ชางแตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปน้ี  

11.  มาตรฐานฝมือชาง 

  11.1  ชางประจําโครงการวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวา ปวส. ชางกอสรางหรอืชางโยธา         
จาํนวน 1 คน 

  

  ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมาย  และระเบียบ
ไดกําหนดไวโดยเครงครัด    

12.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

 
 
 

เทศบาลตําบลสชิล 

วันที่   14  มกราคม  2556 
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