
 

ประกาศเทศบาลตําบลสิชล 
เรื่อง     สอบราคาโครงการขยายแนวเขตประปา ถนนปราณี 

…………………………….. 
 

 

               ด้วยเทศบาลตําบลสิชล     มีความประสงค์จะดําเนินการจ้างเหมาขยายแนวเขต
ประปา ถนนปราณี  โดยทําการวางท่อ HDPE Ø  ๔ “ ได้ความยาว ๒๓๐ เมตร     ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลสิชล  เลขที ่ ๓/๒๕๕๔ 
 

                           ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาคร้ังน้ี  เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๕,๐๐๐  บาท  
(หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 
 

             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ       ดังต่อไปน้ี 
     ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล,บุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีสอบราคาจ้าง
ดังกล่าว  ซึ่งมีผลงานวางท่อประปา  หรือผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันของทางราชการในสัญญาเดียวกัน 
วงเงินไม่น้อย  ๕๐,๐๐๐  บาท ( ห้าหมื่นบาทถ้วน  ) 

     ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ   หรือของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น     และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 

     ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เว้นแต่ 
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

     ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่   
เทศบาลตําบลสิชล    ณ  วันประกาศสอบราคา   หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างคร้ังน้ี 
 

            กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๓๐พฤษภาคม๒๕๕๔ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. 
และรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ณ สถานที่ก่อสร้างสําหรับผู้ที่ไม่ดูสถานที่ก่อสร้างให้ถือว่ารับทราบ
ปัญหาและเข้าใจรายละเอียดดีแล้วจะโต้แย้ง ซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ ของตนมไิด้  

   กําหนดย่ืนซองสอบราคา  ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑  พฤษภาคม
๒๕๕๔  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐น.  ในวันและเวลาราชการ    ณ กองคลังเทศบาล ตําบลสิชล  
หรือย่ืนซองสอบราคาทางไปรษณีย์โดยลงทะเบียนตอบรับ ให้ถือวันและเวลาที่เทศบาลตําบลสิชลลงรับจาก
ไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง 

กําหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๔   เวลา ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้น
ไป ณ กองคลังเทศบาลตําบลสิชล 

 
 
 
 
 



 

   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐  บาท  ( ห้าร้อยบาทถ้วน)  ได้
ที่กองคลังเทศบาลตําบลสิชล ระหว่างวันที่   ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๕๔   
หรือสอบถามโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๗๕๕๓- ๖๕๐๗   ต่อ ๑๑๒  ในวันและเวลาราชการ  หรือ 
www.sichoncity.go.th 
 

ประกาศ    ณ    วันที ่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
 

 
( นายสรรเสริญ  สุนทรมัฏฐ ์) 

             นายกเทศมนตรีตําบลสิชล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารสอบราคาจ้าง     เลขที ่๘/๒๕๕๔ 

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาขยายแนวเขตประปา ถนนปราณี  
ตามประกาศเทศบาลตําบลสิชล     ลงวันที ่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 

----------------------------------- 
 
 

       สํานักงานเทศบาลตําบลสิชล   ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า  “ผู้ว่าจ้าง”  มีความประสงค์จะดําเนินการ
สอบราคาจ้างเหมาขยายแนวเขตประปา ถนนปราณี  โดยทําการวางท่อ HDPE Ø ๔” ได้ความยาว  
๒๓๐ เมตร   ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลสิชล  เลขท่ี ๓/๒๕๕๓  โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด  
ดังต่อไปน้ี 
 

๑ .เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
๑.๑   แบบใบเสนอราคา 
๑.๒   แบบสัญญาจ้าง 
๑.๓   แบบหนังสือค้ําประกัน 

(๑)   หลักประกันสัญญา 
๑.๔   บทนิยาม 

(๑)  ผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกัน 
(๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๑.๕    แบบบัญชีเอกสาร 
(๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ 
(๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒ 
 

๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือของ

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว    หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้ 
นิติบุคคล   หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบทางราชการ 
                ๒.๒   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน   ณ วันประกาศ
สอบราคา     หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ   ๑.๔ 

   ๒.๓ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน 
ศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิ      และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

   ๒.๔ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ,หรือบุคคลธรรมดา    ผู้มีอาชีพรบัจ้างงานที่สอบราคา
จ้างดังกล่าว   และมีผลงานวางท่อประปา หรือผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันของทางราชการในสัญญา
เดียวกัน วงเงินไม่น้อยกว่า  ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)ในสญัญาเดียวกันและเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   
หน่วยงานอ่ืนซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มฐีานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ     

 
 
 
 
 



๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้ 

นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน    คือ 
         ๓.๑  สว่นที่  ๑   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
   (๑)      ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
   (ก)    ห้างหุ้นส่วนสามัญหรอืห้างหุ้นส่วนจํากัดให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล     บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ    ผู้มอํีานาจควบคุม      พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
   (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล    หนังสอืบริคณห์สนธิ    บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จดัการ    ผู้มีอํานาจควบคุมและบัญชีผู้
ถือหุ้นรายใหญ ่     พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  
  (๒)   ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา      หรือคณะบุคคลที่มใิช่นิติบุคคลให้ย่ืน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน     สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเขา้เป็นหุ้นส่วน (ถ้าม)ี สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน      พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
  (๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า     ให้ย่ืนสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า   สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า   และในกรณทีี่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สญัชาติไทยก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ย่ืน
เอกสารตามท่ีระบุไว้ในข้อ (๑) 
  (๔)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์,  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
           (๕)  บัญชีเอกสารสว่นที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน 
ข้อ ๑.๕   
       ๓.๒  ส่วนที่  ๒   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

(๑)หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจ
ให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

   (๒)สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
                     (๓) บัญชีเอกสารส่วนที ่๒     ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา      ตามแบบใน
ข้อ  ๑.๕(๒) 
 

   ๔.  การเสนอราคา 
                   ๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องย่ืนเสนอราคา ตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้    โดยไม่มี
เง่ือนไขใดๆ  ทั้งสิ้น      และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ 
ชัดเจน  จํานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร       โดยไม่มีการขูด  ลบ  หรือ แก้ไข  
หากมีการขูด  ลบ  ตก  เติม  แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา   
(ถ้ามี)     กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
 
                    ๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ  และราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคา  ให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม  และหรือ
ราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ   ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง    ทั้งน้ี  ราคารวมท่ี
เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน  ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ     
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น  ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 



              ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   ๓๐ วัน  นับแต่วันเปิดซองใบ
เสนอราคา   โดยภายในกําหนดยืนราคา  ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้   และจะถอน
การเสนอราคามิได้ 
                    ๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ   ไม่เกิน ๓๐ วัน   
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง จากเทศบาลตําบลสิชล  ให้เริ่มทํางาน 
                    ๔.๔  ก่อนย่ืนซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญาแบบรูปและรายละเอียด 
ฯลฯ   ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงก่อนย่ืนซองสอบราคาตามเง่ือนไขใน
เอกสารสอบราคา 
           ๔.๕  ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย    จ่าหน้าซองถึง 
“ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา”    โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบ
ราคา เลขท่ี ๘/๒๕๕๔” ย่ืนต่อเทศบาลตําบลสิชล ในวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ถึง วันที่ ๓๑  
พฤษภาคม  ๒๕๕๔ กองคลัง เทศบาลตําบลสิชล  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น.  ในวันและเวลา
ราชการ หรือย่ืนซองสอบราคาทางไปรษณีย์โดยลงทะเบียนตอบรับ ให้ถือวันและเวลาที่เทศบาลตําบลสิชล
ลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง 

     เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า   เป็นผู้
เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ตามข้อ ๑.๔(๑) ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม่      
และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

หากปรากฎต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ  ๑.๔(๒)    
และคณะกรรมการฯ  เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคารายน้ันออกจากการเป็นผู้เสนอราคา       และประกาศรายช่ือผู้ 
เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก   และเทศบาลตําบลสิชลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้
ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาของทางราชการ  และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว 

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน     ณ  วันประกาศสอบราคา   หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทํา
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ภายใน 3 วัน     นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา   การวินิจฉัยอุทธรณ์
ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น     ณ   กองคลังเทศบาลตําบลสิชล   ในวันที่ ๑  มิถุนายน ๒๕๕๔  ต้ังแต่เวลา   
๑๐.๐๐   น.     เป็นต้นไป 

การย่ืนอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา    เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่
ราชการอย่างย่ิง และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์   และเห็นว่า
การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง   ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้  

 



 ๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
       ๕.๑  ในการสอบราคาคร้ังน้ี  เทศบาลตําบลสิชล  จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 

                     ๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  ๒  หรือย่ืนหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓  หรือย่ืนซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  แล้ว     คณะ
กรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน     เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อย   หรือที่ผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ      ทั้งน้ีเฉพาะใน
กรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตําบลสิชลเท่าน้ัน 

     ๕.๓ เทศบาลตําบลสิชล  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปน้ี 

(๑)  ไม่ปรากฎช่ือผู้เสนอราคารายน้ัน    ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตําบลสิชล 
                     (๒)  ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหน่ึงอย่างใดหรือทั้งหมดใน
ใบเสนอราคา               

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสําคัญ   หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 

   (๔)  ราคาที่เสนอ  มีการ  ขูด  ลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง    โดยผู้เสนอราคา 
มิได้ลงลายมือช่ือ    พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  กํากับไว้ 
                    ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคา  หรือในการทําสัญญา   คณะกรรมการพิจารณาเปิดซอง
สอบราคา   หรือเทศบาลตําบลสิชล  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง   สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริง
อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้  เทศบาลตําบลสิชลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา  หาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม   หรือไม่ถูกต้อง 
                   ๕.๕  เทศบาลตําบลสิชล  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้          และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน   หรือขนาด   หรือเฉพาะรายการ
หน่ึง  รายการใด  หรืออาจยกเลิกการสอบราคา  โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา   ทั้งน้ี
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตําบลสิชลเป็นเด็ดขาด  ผู้
เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้         รวมทั้งเทศบาลตําบลสิชลจะพิจารณายกเลิกการสอบ
ราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม   หากมี
เหตุที่จะเช่ือได้ว่า  การเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริตเช่นการเสนอเอกสารเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน     เป็นต้น 
  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาตํ่าสุด  เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญา
ได้      คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา    หรือเทศบาลตําบลสิชลจะให้ผู้เสนอราคาน้ันช้ีแจงและแสดง
หลักฐานที่ทําให้เช่ือได้ว่า          ผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกาศสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  
หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้      เทศบาลตําบลสิชล  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน 
         ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า   ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายช่ือไว้   ตามข้อ ๔.๕  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้เสนอราคารายอ่ืน    ณ  วันประกาศสอบราคา    หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   ตามข้อ ๑.๔   เทศบาลตําบลสิชลมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผู้เสนอ
ราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายช่ือ  ตามข้อ ๔.๕ และเทศบาลตําบลสิชลจะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน 



ในกรณีน้ีหากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า    การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่
ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง   ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

    ๖.  การทําสัญญาจ้าง 
     ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๒    กับเทศบาลตําบล
สิชล ภายใน   ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง    โดยจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเท่ากับร้อย
ละห้า (5%)  ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้เทศบาลตําบลสิชลยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา  โดยใช้
หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด    ดังต่อไปน้ี 
               ๖.๑  เงินสด 
               ๖.๒  เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตําบลสิชล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ  
ก่อนหน้าน้ันไม่เกิน   ๓  วันทําการของทางราชการ 
                ๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ
1.3(1) 
               ๖.๔  หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    หรือบริษัทเงินทุน  
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการ หรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว      โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ  
๑.๓(๑) 
 

      ๖.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย  ภายใน  ๑๕  วัน      นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ

สอบราคา  (ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 
 

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                  เทศบาลตําบลสิชลจะจ่ายเงินค่าจ้าง   ดังน้ี 

    งวดท่ี ๑ (งานงวดเดียว)อัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างวางท่อ HDPE  
Ø๔ “ได้ความยาว ๒๓๐ เมตร   เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบให้แล้ว
เสร็จและงานอ่ืน ๆ ที่เหลือทั้งหมด พร้อมเก็บกวาดปรับแต่งทําความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ภายใน 
๓๐  วัน   

๘. อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามสัญญาจ้างข้อ  ๗  จะกําหนดในอัตราร้อยละ ศูนย์จุดสองห้า (0.๒๕) ของค่าจ้าง

ตามสัญญาต่อวัน 

 ๙. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคา      ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 

๑.๒แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า๒  
ปี    นับถัดจากวันที่เทศบาลตําบลสิชลได้รับมอบงาน   โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ
ได้ดีดังเดิมภายใน  ๑๕  วัน    นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

 
 



 ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
๑๐.๑  เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างคร้ังน้ีได้มาจากเงินอุดหนุนทั่วไป ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๔ 
๑๐.๒  ผู้เสนอราคา  ซึ่งเทศบาลตําบลสิชลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญา หรือข้อตกลงภายใน

เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุในข้อ6 เทศบาลตําบลสิชลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน
(ถ้ามี)     รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๐.๓ เทศบาลตําบลสิชล   สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักอัยการสูงสุด(ถ้ามี)   

 

๑๑.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
เมื่อเทศบาลตําบลสิชลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และได้ตกลงจ้าง

ก่อสร้างตามประกาศน้ีแล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว   ผู้เสนอราคา
จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน      และ 
ทดสอบฝีมือแรงงานของสถาบันของทางราชการ หรือสถาบันเอกชนหรือทางราชการรับรอง หรือวุฒิบัตร  
ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.   หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่  กพ.รับรองให้เข้ารับราชการได้  ใน
อัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  ๑๐    ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย ๑ คน       ในแต่ละ
สาขาช่างดังต่อไปน้ี 

๑๑.๑ช่างประจําโครงการวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่า ปวส.  ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง 
จํานวน  ๑  คน 

    

๑๒.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
             ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย   และ

ระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด    
 
 

เทศบาลตําบลสิชล 
วันที่   ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


