
 
 

                                                

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลสชิล 
เรื่อง  สอบราคาโครงการกอสรางถนนหนิคลกุ ถนนสมเดจ็ ซอย 1 

……………………………. 
 

  ดวยเทศบาลตําบลสิชล  มีความประสงค จะดําเนินการจางเหมากอสรางถนนหินคลุก     
ถนนสมเด็จ ซอย 1  โดยทําการกอสรางถนนหินคลุก ไดถนนกวาง 3.00 เมตร ยาว 195 เมตร ผิวจราจรหิน
คลุกบดอัดแนน  หนา 0.15 เมตร ถนนสูง 1.00-2.00 เมตร หรือไดพื้นที่ถนนไมนอยกวา 585 ตารางเมตร     
ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลตําบลสิชล เลขที่ 1/2556 

  ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั ้งนี ้ เปนเงินทั ้งสิน้ 600,000 บาท          
(หกแสนบาทถวน)  

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 

  1.  ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานทีส่อบราคาจางดังกลาว ซึ่งมีผลงาน
กอสรางถนนหินคลุก หรือผลงานกอสรางประเภทเดียวกันในสัญญาเดียวกัน วงเงินไมนอยกวา 300,000 
บาท (สามแสนบาทถวน) เปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ 
  2.  ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ หรือของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนช่ือแลว 
  3.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 
  4.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก เทศบาล
ตําบลสิชล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการสอบราคาจางครั้งน้ี  

  กําหนดดูสถานทีก่อสราง ในระหวางวันที ่4  กุมภาพันธ 2556 เวลา 10.00 น. และรับ
ฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ณ สถานที่กอสราง สําหรับผูที่ไมดูสถานที่กอสรางใหถือวารับทราบปญหาและ
เขาใจรายละเอียดดีแลวจะโตแยงซึ่งสิทธิหรือประโยชนใดๆ ของตนมิได 

  กําหนดยื่นซองสอบราคา ระหวางวันที่  23 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2556 
ระหวางเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ กองคลังเทศบาลตําบลสิชล หรือย่ืนซองสอบ
ราคาทางไปรษณียโดยลงทะเบียนตอบรับ ใหถือวันและเวลาทีเ่ทศบาลตําบลสิชลลงรับจากไปรษณียเปนเวลา 
รบัซอง 

  กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันที ่  6 กุมภาพันธ 2556 เวลา 10.00 น. เปนตนไป           
ณ กองคลังเทศบาลตําบลสิชล  

/ ผูสนใจ... 





เอกสารสอบราคาจาง  เลขที ่3/2556 
เรือ่ง   สอบราคาจางเหมากอสรางถนนหินคลุก ถนนสมเด็จ ซอย 1 
ตามประกาศเทศบาลตําบลสชิล   ลงวันที ่ 23  มกราคม  2556 

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

  สํานักงานเทศบาลตําบลสิชล   ซึ่งตอไปนี้เรียกวา  “ผูวาจาง”  มีความประสงคจะดําเนินการ
กอสรางถนนหินคลุก  ถนนสมเด็จ ซอย 1  โดยทําการกอสรางถนนหินคลุก ไดถนนกวาง 3.00 เมตร       
ยาว 195  เมตร ผิวจราจรหินคลุกบดอัดแนน  หนา 0.15 เมตร ถนนสูง 1.00-2.00 เมตร หรือไดพื้นที่ถนน
ไมนอยกวา 585  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลตําบลสิชล  เลขที่ 
1/2556  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปน้ี 

  
 1.1   แบบใบเสนอราคา 

1.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

 1.2   แบบสญัญาจาง 
 1.3   แบบหนังสือค้ําประกัน 

 (1)  หลักประกันสัญญา 
 1.4   บทนิยาม 

 (1)  ผูเสนอราคาที่มีประโยชนรวมกัน 
 (2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

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

  
  2.1  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ  หรือของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล   
หรือบุคคลอ่ืนเปนผูทิ้งงานตามระเบียบทางราชการ 

2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

  2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ 
สอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.4 
  2.3  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึง่อาจปฏิเสธไมยอมขึน้ศาล
ไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิ และความคุมกันเชนวาน้ัน 
  2.4  ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล  ผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว และมี
ผลงานกอสรางถนนหินคลุก หรือผลงานกอสรางประเภทเดียวกันของทางราชการในสัญญาเดียวกัน วงเงินไม
นอยกวา 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) เปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอืน่ซึง่กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการ
บริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ     

  
  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคาเปน 2 สวน คือ 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 

/3.1 สวนที่ 1…  
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  3.1  สวนที่ 1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
  (1)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
   (ก) หางหุ นสวนสามัญหรือหางหุ นสวนจํากัดใหยื ่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ      
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  
  (2)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีทีผู่เขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่
ระบุไวในขอ (1) 
  (3)  สาํเนาใบทะเบียนพาณชิย , สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
  (4)  บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน ขอ 1.5  
  3.2  สวนที่ 2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
  (1)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  (2)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
  (3)  บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.5(2) 

    
  4.1  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคา ตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน 
จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูด ลบ หรือ แกไข หากมีการขูด ลบ 
ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคา พรอมประทบัตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 

4.  การเสนอราคา 

  4.2  ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ  และราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวนใน
การเสนอราคา  ใหเสนอเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอ
หนวย  และหรือตอรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งน้ี ราคารวมที่เสนอจะตอง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน  ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
  ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 30 วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา   
โดยภายในกําหนดยืนราคา  ผูเสนอราคาตองรบัผดิชอบราคาทีต่นไดเสนอไว   และจะถอนการเสนอราคามิได 
  4.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ  ไมเกิน 90 วัน   
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง  หรือวันที่ไดรับหนังสือแจง จากเทศบาลตําบลสิชลใหเริ่มทํางาน 
  4.4 กอนยื่นซองสอบราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญาแบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ   
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทัง้หมดเสียกอนที่จะตกลงกอนยืน่ซองสอบราคาตามเงือ่นไขในเอกสาร  
สอบราคา 
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  4.5 ผูเสนอราคาจะตองยืน่ซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย  จาหนาซองถึง 
“ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา”  โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา 
เลขที่ 3/2556” ยื่นตอเทศบาลตําบลสิชล ในวันที่  23  มกราคม  2556  ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ  2556     
ณ  กองคลัง เทศบาลตําบลสิชล  ระหวางเวลา  08.30 น.-16.30 น.  ในวันและเวลาราชการ หรือยื่นซอง 
สอบราคาทางไปรษณียโดยลงทะเบียนตอบรับ ใหถือวันและเวลาทีเ่ทศบาลตําบลสิชลลงรับจากไปรษณียเปน
เวลารบัซอง 

เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  ตามขอ 1.4 (1) ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม และประกาศ
รายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 

หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคา
วามีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.4 (2) และ        
คณะกรรมการฯ  เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะ
ตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือก  และเทศบาลตําบลสิชลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  เวนแตคณะกรรมการฯ 
จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ  และ
มิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 

ผู เสนอราคาที ่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผู เสนอราคาเพราะเหตุเปนผู เสนอราคาที ่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 3 วัน     
นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัด
ใหถือเปนที่สุด 

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวขางตน ณ กองคลังเทศบาลตําบลสิชล  ในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2556 ต้ังแตเวลา 10.00 น. 
เปนตนไป 

การย่ืนอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา    
เวนแตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกราชการอยางยิ่ง 
และในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิก การเปด
ซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิง ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
ยกเลกิการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได  

   
  5.1  ในการสอบราคาครั้งน้ี เทศบาลตําบลสชิล จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 

5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

  5.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4  แลว คณะกรรมการฯ จะไม
รับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนทีม่ิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีทีพิ่จารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอเทศบาลตําบลสชิลเทาน้ัน 
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  5.3  เทศบาลตําบลสิชล สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันใน
กรณีดังตอไปน้ี 
  (1)  ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการ   
รบัเอกสารสอบราคาของเทศบาลตําบลสชิล 
  (2)  ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือทั้งหมดใน ใบ
เสนอราคา               
  (3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ   
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
  (4)  ราคาที่เสนอ  มีการ   ขูด   ลบ  ตก  เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือช่ือ  พรอมประทบัตรา (ถามี)  กํากับไว 
  5.4 ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาเปดซอง     
สอบราคา หรือเทศบาลตําบลสิชล  มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได  เทศบาลตําบลสิชลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไม
มคีวามเหมาะสม หรือไมถูกตอง 
  5.5  เทศบาลตําบลสิชล ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง รายการใด หรือ
อาจยกเลิกการสอบราคา  โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินของเทศบาลตําบลสิชลเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด 
ๆ มิได  รวมทัง้เทศบาลตําบลสชิลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงานไมวาจะ
เปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุที่จะเชื่อไดวา การเสนอราคากระทําการโดยไม
สุจริตเชนการเสนอเอกสารเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
  ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด  เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได      
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา  หรือเทศบาลตําบลสิชลจะใหผูเสนอราคาน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําให
เชื่อไดวา  ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกาศสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ  หากคําชี้แจงไมเปนที ่  
รับฟงได  เทศบาลตําบลสชิล  มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายน้ัน 
  5.6  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา   ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว  ตามขอ 4.5  เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม  ตามขอ 1.4  เทศบาลตําบลสิชลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ  ตามขอ 4.5 และเทศบาลตําบลสิชลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้น
เปนผูทิ้งงาน 

ในกรณีนี้หากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา  การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิง่  ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซอง     
ใบเสนอราคาดังกลาวได 
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   6.  
  ผูชนะการสอบราคาจะตองทาํสญัญาจางตามแบบสญัญาดังระบุในขอ 1.2  กบัเทศบาลตําบล
สิชล ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง  โดยจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเทากับรอยละหา 
(5%)  ของราคาคาจางที่สอบราคาไดใหเทศบาลตําบลสิชลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยาง
หน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 

การทําสัญญาจาง 

                6.1  เงินสด 
                6.2 เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจายใหแกเทศบาลตําบลสิชล  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ  
กอนหนาน้ันไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
                 6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ
1.3(1) 
                6.4  หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน  
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยทีไ่ดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพือ่การพาณิชย และประกอบธุรกิจค้าํ
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการ หรือหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ  1.3(1) 
 

       6.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา 
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

 

 
                เทศบาลตําบลสิชลจะจายเงินคาจาง   ดังน้ี 

7. คาจางและการจายเงิน 

  งานงวดเดียว  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 100 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดกอสราง   
ถนนหินคลุก  ไดถนนกวาง 3.00 เมตร ยาว 195 เมตร ผิวจราจรหินคลุกบดอัดแนน  หนา 0.15 เมตร   
ถนนสูง 1.00-2.00 เมตร หรือไดพื้นที ่ถนนไมนอยกวา 585  ตารางเมตร และงานอื่นที ่เหลือทั ้งหมด    
พรอมทั้งเก็บกวาด ปรับแตง ทําความสะอาดบริเวณสถานที่กอสรางเสร็จเรียบรอย ถูกตองตามแบบแปลนและ
รายการประกอบแบบของเทศบาลตําบลสชิล เลขที ่1/2556  ใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน 

   
 คาปรับตามสัญญาจางขอ  7  จะกําหนดในอัตรารอยละ ศูนยจุดสองหา (0.25) ของคาจาง

ตามสญัญาตอวัน 

8. อัตราคาปรับ 

  9
 ผูชนะการสอบราคา  ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 

1.2  แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป        
นับถัดจากวันที่เทศบาลตําบลสิชลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
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