
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลท่าแพ 
เร่ือง     สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  

โครงการจ้างก่อสร้างหลงัคาคลุมสนามเด็กเล่นหน้าศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลท่าแพ 
*********************************************** 

 ดว้ยเทศบาลต าบลท่าแพ    มีความประสงค์ท่ีจะด าเนินการสอบราคาจา้งเหมา โครงการก่อสร้างหลงัคาคลุม
สนามเด็กเล่นหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าแพ โดยท าการติดตั้งหลงัคาเมทลัชีล  ขนาดอาคาร กวา้ง 16.50 
เมตร  ความยาว 20 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลท่าแพก าหนด  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ  จ  านวน 1 ป้าย  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาคร้ังน้ี เป็นเงิน  795,000.- บาท 
(-เจด็แสนเกา้หม่ืนหา้พนับาทถว้น-)  วธีิการจดัหา โดยวธีิสอบราคา 
 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
 1.  เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาชีพรับจา้งท างานท่ีสอบราคาดงักล่าว 
 2. ไม่เป็นผูท่ี้ถูกแจง้เวียนช่ือเป็นผูทิ้้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน  ในขณะท่ียืน่ซองสอบราคา 

3. ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคา
ไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

4. ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน    ท่ีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่เทศบาลต าบลท่าแพ     ณ      
วนัประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระท าอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ในการสอบราคาจา้งน้ี 

5. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง
บญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 

6.  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้ าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement-GP)  ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลางท่ี
เวบ็ไซตศ์ูนยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 

7.  คู่สัญญาตอ้งรับจ่ายเงินผา่นบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ัง ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกิน
สามหม่ืนบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได ้

8.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนั และเป็นสัญญาเดียว  ไม่นอ้ยกวา่  397,000.- บาท (สามแสนเกา้หม่ืน-
เจด็พนับาทถว้น) 

 
 

 
/ ก าหนดยืน่ซอง... 
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ก าหนดยืน่ซองสอบราคา  ตั้งแต่วนัท่ี 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึงวนัท่ี  3  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2558    ณ  

กองคลงั   เทศบาลต าบลท่าแพ ในวนัและเวลาราชการ   หรือยื่นซองสอบราคา  ณ  สถานที่กลาง(ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร
การจดัซ้ือจดัจา้ง อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช)  ในวันที่  7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558  ในวนั
และเวลาราชการ   ก าหนดเปิดซองสอบราคา  ในวนัที ่   8 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2558  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป 
ณ  ศูนยข์อ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้ง  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวดันครศรีธรรมราช  

 
 ผูส้นใจติดต่อขอซ้ือเอกสารสอบราคา ไดท่ี้เทศบาลต าบลท่าแพ ในราคาชุดละ 1,000.-บาท  ระหวา่งวนัท่ี   23  
เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2558  ถึงวนัท่ี  3   เดือน เมษายน  พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.  ในวนัและเวลาราชการ    

 
หรือสอบถามรายละเอียดไดท่ี้  เทศบาลต าบลท่าแพ หมายเลขโทรศพัท ์0–7576–5267-8 ต่อ 13  (กองคลงั)ใน

วนัและเวลาราชการหรือตรวจสอบรายละเอียดไดท้าง www.thapaircity.go.th, www.nakhonsithammarat.go.th  
 

  ประกาศ      ณ     วนัท่ี...23.....เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2558 
 
 
 
                                                           (ลงช่ือ)................................................. 
                                                                (นายจรัญ  เจียจิราพทัธนนัท)์ 
                                                                 นายกเทศมนตรีต าบลท่าแพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thapaircity.go.th/
http://www.nakhonsithammarat.go.th/


เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที.่...04....../ 2558 
จ้างเหมาก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างหลงัคาคลุมสนามเด็กเล่นหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าแพ 

ตามประกาศเทศบาลต าบลท่าแพ  ลงวนัที่  23  มีนาคม  2558 
*************************************** 

 เทศบาลต าบลท่าแพ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “เทศบาลต าบล”      มีความประสงค์ท่ีจะด าเนินการสอบราคาจา้ง
เหมา โครงการจา้งก่อสร้างหลงัคาคลุมสนามเด็กเล่นหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าแพ โดยท าการติดตั้ง
หลงัคาเมทลัชีล ขนาดอาคารกวา้ง  16.50 เมตร  ความยาว  20 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลท่าแพก าหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ  จ  านวน 1 ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างคร้ัง
น้ี เป็นเงิน  795,000.-บาท (-เจด็แสนเกา้หม่ืนหา้พนับาทถว้น-)  วธีิการจดัหา โดยวธีิสอบราคา 
 1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
  1.1  แบบรูปรายละเอียด 
  1.2  แบบใบเสนอราคา 

1.3  แบบสัญญาจา้ง 
  1.4  แบบหนงัสือค ้าประกนั  (หลกัประกนัสัญญา) 
  1.5  ....................................................................... 
 2.   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  2.1   ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งท างานท่ีสอบราคาจา้ง  และตอ้งไม่เป็นผูถู้กแจง้เวียนช่ือผู ้
ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเขา้เสนอ
ราคากบัเทศบาลต าบลท่าแพ 
  2.2   ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเวน้
แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

2.3  ผูเ้สนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานในงานจ้างนั้นไม่น้อยกว่า 
397,000   บาท และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนท่ีเทศบาลต าบลท่าแพ เช่ือถือ 

2.4 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 

2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้ าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลางท่ี
เวบ็ไซตศ์ูนยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 

2.6 คู่สัญญาตอ้งรับจ่ายเงินผา่นบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ัง ซ่ึงมีมูลค่า
ไม่เกินสามหม่ืนบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได ้

 
 

3.  หลกัฐานการเสนอ.... 
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3.  หลกัฐานการเสนอราคา 

  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานแนบมาพร้อมกบัซองสอบราคา ดงัน้ี 
  3.1  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั  
  3.2  หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอ านาจให้บุคคล
อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

3.3  ส าเนาหนงัสือรับรองผลงาน ( ในกรณีท่ีมีการก าหนดผลงานตามขอ้ 2.3 ) 
  3.4  บญัชีรายการ หรือใบแจง้ปริมาณงาน  ซ่ึงจะตอ้งแสดงรายการวสัดุ  อุปกรณ์  ค่าแรงงาน  ภาษี
ประเภทต่าง ๆ  รวมทั้งก าไรไวด้ว้ย 
  3.5  บญัชีรายการเอกสารทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองสอบราคา 
  3.6  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถา้มี)  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
  3.7  ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
 

 4.  การยืน่ซองสอบราคา 
  4.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่เสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาน้ีโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ  
ทั้งส้ิน และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้งครบถ้วน  ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาให้ชัดเจน  จ  านวนเงินท่ีเสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้ งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  
เปล่ียนแปลง  จะตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคา  พร้อมประทบัตรา (ถา้มี)   กบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 
  4.2 ผูเ้สนอราคา จะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุและราคาในบญัชีรายการใหค้รบถว้น 
  ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือ
ราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาให้ถูกตอ้ง  ทั้งน้ี  ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้ง
ตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ  ถ้าตวัเลขและตวัหนังสือไม่ตรงกนัให้ถือตวัหนงัสือเป็นส าคญั  โดยคิดราคารวม
ทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอ่ืน และค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวแ้ลว้ 
  ราคาท่ีเสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  180  วนั  นบัแต่วนัเปิดซองสอบราคาโดย
ภายในก าหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได ้  
  4.3  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแลว้เสร็จไม่เกิน ...120... วนั นบัถดัจากวนัท่ีลง
นามในสัญญาจา้ง หรือวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จากเทศบาลต าบลท่าแพใหเ้ร่ิมท างาน   
  4.4 ก่อนยืน่ซองสอบราคาผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญาแบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ  ให้ถ่ีถว้น
และเขา้ใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
             4.5  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยื่นซองสอบราคา ท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคา  โดยระบุไวท่ี้หนา้ซองวา่   “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี...04.../..2558”  โดยยื่นโดยตรง ณ 
กองคลงั เทศบาลต าบลท่าแพ   ตั้งแต่วนัท่ี  23  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558   ถึงวนัท่ี   3  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2558   ใน
วนัและเวลาราชการ     หรือยื่นซองสอบราคา วันสุดท้าย   ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจดัซ้ือจดัจ้าง อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวดันครศรีธรรมราช   ในวนัที ่ 7  เดือน เมษายน พ.ศ. 2558  ในวนัและเวลาราชการ  

/เม่ือพน้ก าหนด 
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เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแลว้จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการเปิด

ซองสอบราคาจะท าการเปิดซองสอบราคา  ในวนัที ่  8  เดือน เมษายน พ.ศ.  2558  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป   ณ  
ศูนยข์อ้มูลข่าวสารการจดัซ้ือจดัจา้งฯ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

5.  หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
   5.1 ในการสอบราคาคร้ังน้ี     เทศบาลต าบลท่าแพ จะพิจารณาตดัสินดว้ยราคารวม  
     5.2  หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามข้อ 2   หรือยื่นหลกัฐานการเสนอราคาไม่
ถูกตอ้ง  หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3  หรือยืน่ซองสอบราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่
รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น  เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดหรือผดิหลงเพียงเล็กนอ้ย หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไข
ของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญั ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
ต าบลท่าแพเท่านั้น 

5.3  เทศบาลต าบลท่าแพ สงวนสิทธิไม่พิจารณาของผูเ้สนอราคาโดยไม่มีการผอ่นผนั  ดงัต่อไปน้ี   
(1)  ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้น  ในบญัชีผูรั้บเอกสารสอบราคา  หรือในหลกัฐานการ

รับเอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบลท่าแพ     
   (2)  ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาอยา่งหน่ึงอยา่ง
ใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
   (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น
สาระส าคญั  หรือมีผลท าใหเ้กิดความเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 

(4)  ราคาท่ีเสนอมีการขดูลบ  ตก  เติม  แกไ้ข  เปล่ียนแปลง  โดยผูเ้สนอราคามิไดล้งลายมือ
ช่ือพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) ก ากบัไว ้

5.4  ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาล
ต าบลท่าแพมีสิทธิให้ผูเ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือขอ้เท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้สนอราคาได ้ 
เทศบาลต าบลท่าแพมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 

5.5  เทศบาลต าบลท่าแพ  ทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีไม่รับราคาต ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ
ทั้งหมดก็ได ้ และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจ านวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใดหรืออาจยกเลิกการ
สอบราคาโดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ไดสุ้ดแต่จะพิจารณา  ทั้งน้ี  
 
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั  และใหถื้อวา่การตดัสินของเทศบาลต าบลท่าแพเป็นเด็ดขาด  ผูเ้สนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั้งเทศบาลต าบลท่าแพจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคา
เสมือนเป็นผูทิ้้งงาน  หากมีเหตุผลท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกนัในการเสนอ
ราคา 
 
 

/ในกรณี... 
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ในกรณีท่ีผู ้เสนอราคาต ่าสุดเสนอราคาต ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได ้

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลต าบลท่าแพจะใหผู้เ้สนอราคานั้นช้ีแจงและ 
แสดงหลกัฐานท่ีท าให้เช่ือไดว้า่ผูเ้สนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจา้งให้แลว้เสร็จสมบูรณ์  หากค าช้ีแจง
ไม่เป็นท่ีรับฟังได ้ เทศบาลต าบลท่าแพมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น 
 

6.  การท าสัญญาจ้าง 
ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งท าสัญญาจา้งตามแบบสัญญา    ดงัระบุในขอ้ 1.3  กบัเทศบาลต าบลท่าแพ ภายใน

...15....วนั   นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อยละห้า ของราคา
ค่าจ้างท่ีสอบราคาได้ ให้เทศบาลต าบลท่าแพยึดถือไวใ้นขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด 
ดงัต่อไปน้ี  

6.1   เงินสด 
6.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลท่าแพ  โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท าสัญญา หรือก่อนหน้า

นั้นไม่เกิน  3  วนัท าการของราชการ 
6.3 หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้  1.4   
6.4  พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
6.5 หนงัสือค ้าประกนั ของบริษทัเงินทุนท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์

และประกอบธุรกิจค ้ าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายช่ือบริษทัเงินทุนท่ีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้แจง้เวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนังสือค ้ าประกนัของ
ธนาคารตามท่ีคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุก าหนด ( การใช้หลกัประกนัตามขอ้น้ีใช้เฉพาะสัญญาจา้งก่อสร้างท่ีมี
วงเงินไม่เกิน  10  ลา้นบาท ) 

หลกัประกนัน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วนั  นบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการสอบราคา ( ผูรั้บ
จา้ง )  พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาจา้งแลว้ 
 

7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  ( สัญญาเป็นราคาเหมารวม ) 
เทศบาลต าบลท่าแพ จะจ่ายเงินค่าจา้งเพียง  1  งวด    ดงัน้ี 
เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ 100 ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานทั้งหมดให้แลว้เสร็จเรียบร้อยตาม

สัญญา รวมทั้งท าสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  เป็นไปตามแบบแปลนรายละเอียดท่ีเทศบาลต าบลท่าแพ
ก าหนด ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 120 วนั  
 
 

/ 8.  อตัราค่าปรับ.. 
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8.  อตัราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้งก าหนดในอตัราร้อยละ  0.10  ของค่าจา้งตามสัญญาต่อวนั   
 
9.  การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
ผูช้นะการสอบราคาซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ  หรือท าสัญญาจา้งตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.3  แลว้แต่กรณี 

จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจา้งท่ีเกิดข้ึน ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่  2  ปี  นบัถดัจากวนัท่ีเทศบาล
ต าบลท่าแพไดรั้บมอบงาน โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายในระยะเวลา 15 วนั นบัถดั
จากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง 
 
 10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
  10.1  เงินค่าจา้งส าหรับงานจา้งคร้ังน้ีไดม้าจากเงินรายไดข้องเทศบาลต าบลท่าแพ 
  การลงนามในสัญญาจะกระท าไดต่้อเม่ือเทศบาลต าบลท่าแพไดรั้บอนุมติัเงินค่าจา้งในการก่อสร้าง
จากเงินรายไดแ้ลว้เท่านั้น 
  10.2  เม่ือเทศบาลต าบลท่าแพไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลงจา้งตามสอบ
ราคาจา้งแลว้  ถา้ผูรั้บจา้งตอ้งสั่งหรือน าส่ิงของมาเพื่องานดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และของนั้นตอ้งน าเขา้มาโดย
ทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศก าหนด  ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี ดงัน้ี 
             (1)  แจง้การสั่งหรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีภายใน  7  วนั   นบัถดัจากวนัท่ีผูรั้บจา้งสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ  เวน้แต่เป็นของรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
  (2)  จดัการให้ส่ิงของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับ    เรือไทยจาก
ต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ    ส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้
บรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย  ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกเรืออ่ืน 

(3)  ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม  (1) หรือ (2)   ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาว ี

10.3  ผูเ้สนอราคาซ่ึงเทศบาลต าบลท่าแพ ไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไดท้  าสัญญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ี
ทางราชการก าหนดระบุในขอ้ 6    เทศบาลต าบลท่าแพอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหาย (ถา้มี)  รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้้งงานของตามระเบียบของทางราชการ 
  10.4  เทศบาลต าบลท่าแพ สงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของอยัการจงัหวดัหรือส านกังานอยัการสูงสุด (ถ้ามี) 
 

/11.มาตรฐาน.... 
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11.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
เม่ือเทศบาลต าบลท่าแพ ไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลงจา้งก่อสร้างตามประกาศน้ี

แลว้  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งตกลงวา่ในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าว  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีและใชผู้ผ้่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม  หรือผูมี้วุฒิบตัรระดบั  ปวช. ปวส. และ  ปวท.  หรือ
เทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาท่ี  ก.พ.  รับรองใหเ้ขา้รับราชการได ้ ในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ  10   ของแต่ละสาขาช่าง  
แต่จะตอ้งมีช่างจ านวนอยา่งนอ้ย  1  คน   ในแต่ละสาขาช่างดงัต่อไปน้ี 
 

11.1    ปวส. สาขา ช่างก่อสร้าง 
11.2    .......................................... 

 
12. ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้าง ผูรั้บจา้งถึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบไดก้ าหนดไว้

โดยเคร่งครัด 
 

เทศบาลต าบลท่าแพ 
 
 

 
วนัท่ี   23   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


