
 
 

เอกสารสอบราคาจ
าง  เลขท่ี  5/2559 
การสอบราคาจ
างเหมาก�อสร
างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง D19 (ฝ$%งขวา) หมู�ท่ี 1 

ตําบลหนองขนาน  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดเพชรบุรี 
ตามประกาศเทศบาลตําบลหนองขนาน  ลงวันท่ี    14    เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.2559 

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

 

เทศบาลตําบลหนองขนาน  ซ่ึงต�อไปนี้เรียกว�า “เทศบาลตําบล”  มีความประสงค!จะสอบราคา 
จ#างเหมาก�อสร#างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง D19 (ฝ-.งขวา) หมู�ท่ี 1  ขนาดผิวจราจรกว#าง 5.00 เมตร   
ไม�มีไหล�ทาง  หนา 0.15 เมตร  ยาว 300 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตรวมไม�น#อยกว�า 1,500 ตารางเมตร พร#อม 
ป:ายโครงการ จํานวน 1 ป:าย  ตามแบบท่ีเทศบาลตําบลหนองขนานกําหนด  ราคากลาง  723,000.- บาท (เจ็ดแสน- 
สองหม่ืนสามพันบาทถ#วน) ระยะเวลาท่ีต#องการให#งานแล#วเสร็จภายใน  45  วัน 
 โดยมีข#อแนะนําและข#อกําหนดดังต�อไปนี้ 
 

 1. เอกสารแนบท
ายเอกสารสอบราคา 
    1.1  แบบรูปรายการละเอียด 

1.2  แบบใบเสนอราคา 
1.3  แบบสัญญาจ#าง 

   1.4  แบบหนังสือคํ้าประกัน  
       (1)  หลักประกันสัญญา 
       (2)  หลักประกันซอง 
1.5  บทนิยาม 
       (1)  ผู#เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน!ร�วมกัน 
       (2)  การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปEนธรรม  

1.6  แบบบัญชีเอกสาร 
       (1)  บัญชีเอกสารส�วนท่ี  1   
       (2)  บัญชีเอกสารส�วนท่ี  2   

2. คุณสมบัติของผู
เสนอราคา 
     2.1  ผู#เสนอราคาต#องเปEนผู#มีอาชีพรับจ#างทํางานท่ีสอบราคาจ#าง   และต#องไม�เปEนผู#ท่ีถูกแจ#งเวียนชื่อเปEน
ผู#ท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยการบริหารราชการส�วนท#องถ่ิน  หรือห#ามติดต�อหรือห#ามเข#าเสนอ
ราคากับเทศบาลตําบล 

2.2  ผู#เสนอราคาต#องไม�เปEนผู#ได#รับเอกสิทธิ์หรือความคุ#มกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย เว#นแต� 
รัฐบาลของผู#เสนอราคาได#มีคําสั่งให#สละสิทธิ์และความคุ#มกันเช�นว�านั้น 

    2.3   ผู#เสนอราคาจะต#องเปEนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานก�อสร#างประเภทเดียวกันกับงาน  
ท่ีสอบราคาจ#างในวงเงินไม�น#อยกว�า   361,500.- บาท  และเปEนผลงานท่ีเปEนคู�สัญญาโดยตรงกับส�วนราชการ
หน�วยงานตามกฎหมายว�าด#วยระเบียบบริหารราชการส�วนท#องถ่ิน  หน�วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให#มีฐานะ 
เปEนราชการบริหารส�วนท#องถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน�วยงานเอกชนท่ีเทศบาลตําบลหนองขนานเชื่อถือ   
 

2/ 3. หลักฐาน...... 
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 3.  หลักฐานการเสนอราคา 
               ผู#เสนอราคาจะต#องเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิต#องใส�ซองปOดผนึก  แยกเปEน  2  ส�วน  แนบมาพร#อม 
กับซองสอบราคาดังนี้ 
      3.1  ส�วนท่ี  1  อย�างน#อยต#องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 
 (1)  ในกรณีผู#เสนอราคาเปEนนิติบุคคล 
       (ก)  ห#างหุ#นส�วนสามัญหรือห#างหุ#นส�วนจํากัด  ให#ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ#นส�วนผู#จัดการ  ผู#มีอํานาจควบคุม (ถ#ามี)  พร#อมหนังสือรับรองสําเนาถูกต#อง 
       (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ให#ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล  หนังสือบริคณฑ!สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู#จัดการ  ผู#มีอํานาจควบคุม (ถ#ามี)  และบัญชีผู#ถือหุ#นรายใหญ�
พร#อมรับรองสําเนาถูกต#อง 
            (2)  ในกรณีผู#เสนอราคาเปEนผู#เสนอราคาร�วมกันในฐานะเปEนผู#ร�วมค#า  ให#ยื่นสําเนาสัญญาของการ
เช#าร�วมค#า  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู#ร�วมค#าและในกรณีท่ีผู#เข#าร�วมค#าฝSายใดเปEนบุคคลธรรมดาท่ีมิใช�
สัญชาติไทย  ก็ให#ยื่นหนังสือเดินทางหรือผู#ร�วมค#าฝSายใดเปEนนิติบุคคลให#ยื่นเอกสารตามท่ีระบุใน (1) 
   (3)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ#นส�วนบริษัท  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย!  และสําเนา 
ใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม (ถ#ามี)  พร#อมท้ังรับรองสําเนาถูกต#อง 
   (4)  บัญชีเอกสารส�วนท่ี 1  ท้ังหมดท่ีได#ยื่นตามแบบในข#อ 1.6 (1)  

       3.2  ส�วนท่ี  2  อย�างน#อยต#องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 
             (1) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปOดอากรแสตมปTตามกฎหมายในกรณีท่ีผู#เสนอราคามอบอํานาจให# 
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

   (2)  หลักประกันซองตามข#อ  5 (ในกรณีท่ีมีการกําหนดให#วางหลักประกันซอง) 
 (3)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานก�อสร#างพร#อมท้ังรับรองสําเนาถูกต#อง (ในกรณีท่ีมีการกําหนด 

ผลงานตามข#อ 2.3 ) 
   (4)  สําเนาใบเสร็จรับเงินค�าซ้ือแบบแปลน 

      (5)  บัญชีรายการก�อสร#าง หรือใบแจ#งปริมาณงาน ซ่ึงจะต#องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ! ค�าแรงงาน 
ภาษีประเภทต�าง ๆ รวมท้ังกําไรไว#ด#วย 
   (6)  บัญชีเอกสารส�วนท่ี  2  ท้ังหมดท่ีได#ยื่นตามแบบในข#อ 1.6 (2) 
 

4. การย่ืนซองสอบราคา 
     4.1  ผู#เสนอราคาต#องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว#ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม�มีเง่ือนไขใด ๆ 

ท้ังสิ้น  และจะต#องกรอกข#อความให#ถูกต#องครบถ#วน  ลงลายมือชื่อของผู#เสนอราคาให#ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอ
จะต#องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษรโดยไม�มีการขูดลบหรือแก#ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก#ไขเปลี่ยนแปลง 
จะต#องลงลายมือชื่อผู#เสนอราคา พร#อมประทับตรา (ถ#ามี) กํากับไว#ด#วยทุกแห�ง 

 
3/ 4.2 ผู#เสนอ..... 
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      4.2  ผู#เสนอราคาจะต#องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก�อสร#างให#ครบถ#วน  ในการ 
เสนอราคา ให#เสนอเปEนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต�อหน�วย  
และหรือต�อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว#ท#ายใบเสนอราคาให#ถูกต#อง ท้ังนี้ราคารวมท่ีเสนอจะต#องตรงกันท้ังตัวเลข
และตัวหนังสือ ถ#าตัวเลขและตัวหนังสือไม�ตรงกันให#ถือตัวหนังสือเปEนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค�า
ภาษีมูลค�าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค�าให#จ�ายท้ังปวงไว#แล#ว 
  ราคาท่ีเสนอ  จะต#องเสนอกําหนดยืนราคาไม�น#อยกว�า  90  วัน  นับแต�วันเปOดซองสอบราคา 
โดยภายในกําหนดยืนราคาผู#เสนอราคาต#องรับผิดชอบราคาท่ีตนได#เสนอไว#และจะถอนการเสนอราคามิได# 

4.3 ผู#เสนอราคาจะต#องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก�อสร#างแล#วเสร็จไม�เกิน  45  วัน  นับถัดจากวัน 
ลงนามในสัญญาจ#าง หรือวันท่ีได#รับหนังสือแจ#งจากเทศบาลตําบลให#เริ่มทํางาน    

4.4  ก�อนยื่นซองสอบราคา  ผู#เสนอราคาควรตรวจดูร�างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ  ให# 
ถ่ีถ#วนและเข#าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก�อนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา   
      4.5  ผู#เสนอราคาจะต#องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปOดผนึกซองเรียบร#อยจ�าหน#าซองถึง  “ประธาน
คณะกรรมการเป?ดซองสอบราคา”  โดยระบุไว#ท่ีหน#าซองว�า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี  5/2559 
จ
างเหมาก�อสร
างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองD19 (ฝ$%งขวา) หมู�ท่ี 1 ตําบลหนองขนาน  อําเภอเมืองฯ  
จังหวัดเพชรบุรี” ยื่นต�อเจ#าหน#าท่ีรับซองสอบราคา  ในวันท่ี    14    กรกฎาคม  2559  ถึงวันท่ี    2    สิงหาคม  
2559  ณ  กองคลัง  เทศบาลตําบลหนองขนาน  และทําการยื่นซองสอบราคา  ณ  หอประชุมธนสิทธิ์  ข#างศาลากลาง
จังหวัดเพชรบุรี  ในวันท่ี    3    สิงหาคม  2559  ในวันและเวลาราชการ    

     เม่ือพ#นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล#วจะไม�รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   
     คณะกรรมการเปOดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู#เสนอราคา  แต�ละรายว�าเปEน 

ผู#เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน!ร�วมกันกับผู#เสนอราคารายอ่ืนตามข#อ 1.5 (1)  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม�  และ
ประกาศรายชื่อผู#เสนอราคาท่ีมีสิทธิได#รับการคัดเลือกก�อนการเปOดซองใบเสนอราคา 

          หากปรากฏต�อคณะกรรมการเปOดซองก�อนหรือในขณะท่ีมีการเปOดซองใบเสนอราคาว�ามีผู#เสนอราคา 
กระทําการอันเปEนการขัดขวางการแข�งขันอย�างเปEนธรรม  ตามข#อ 1.5 (2)  และคณะกรรมการฯ เชื่อว�ามีการกระทํา
การอันเปEนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปEนธรรม  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู#เสนอราคารายนั้นออกจากการ
เปEนผู#เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู#เสนอราคาท่ีมีสิทธิได#รับการคัดเลือก  และเทศบาลตําบลจะพิจารณาลงโทษ 
ผู#เสนอราคาดังกล�าวเปEนผู#ท้ิงงาน  เว#นแต�คณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยได#ว�าผู#เสนอราคารายนั้นเปEนผู#ท่ีให#ความร�วมมือ
เปEนประโยชน!ต�อการพิจารณาของทางราชการและมิได#เปEนผู#ริเริ่มให#มีการกระทําดังกล�าว 

        ผู#เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปEนผู#เสนอราคาเพราะเหตุเปEนผู#เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน!ร�วมกัน
กับผู#เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเปEนผู#เสนอราคาท่ีกระทําการอันเปEนการขัดขวางการแข�งขัน
ราคาอย�างเปEนธรรม  อาจอุทธรณ!คําสั่งดังกล�าวต�อผู#ว�าราชการจังหวัด  ภายใน  3  วัน  นับแต�วันท่ีได#รับแจ#งจาก
คณะกรรมการเปOดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ!ของผู#ว�าราชการจังหวัดให#ถือเปEนท่ีสุด   
 

4/ คณะกรรมการ..... 
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      คณะกรรมการเปOดซองสอบราคาจะเปOดซองใบเสนอราคาของผู#เสนอราคาท่ีมีสิทธิได#รับการคัดเลือก
ดังกล�าวข#างต#น  ณ  หอประชุมธนสิทธิ์  ข#างศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  ในวันท่ี    4    สงิหาคม  2559  ต้ังแต� 
เวลา  10.30  น.  เปEนต#นไป   
 5.  หลักประกันซอง 
        ผู#เสนอราคาต#องวางหลักประกันซองพร#อมกับการยื่นซองสอบราคา  โดยใช#หลักประกันอย�างหนึ่งอย�าง
ใดดังต�อไปนี้  จํานวนเงิน        -         บาท 
       5.1  เงินสด 
       5.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายให#แก�เทศบาลตําบลหนองขนาน  โดยเปEนเช็คลงวันท่ีท่ีทําการยื่นซอง 
สอบราคาหรือก�อนหน#านั้นไม�เกิน  3  วันทําการของทางราชการ 

       5.3  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข#อ 1.4 (1)  
       5.4  หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน  หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย!ท่ีได#รับอนุญาตให#ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย!และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห�งประเทศไทย  ซ่ึงได#แจ#งเวียนชื่อให#ส�วนราชการหรือหน�วยการบริหารราชการส�วนท#องถ่ินต�าง ๆ 
ทราบแล#วโดยอนุโลมให#ใช#ตามตัวอย�างหนังสือคํ้าประกัน  ดังระบุในข#อ 1.4 (1) 
       5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
     หลักประกันซองตามข#อนี้  เทศบาลตําบลหนองขนานจะคืนให#ผู#เสนอราคาหรือผู#คํ้าประกัน
ภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันท่ีได#พิจารณาในเบ้ืองต#นเรียบร#อยแล#ว  เว#นแต�ผู#เสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว#ซ่ึง 
เสนอราคาตํ่าสุดไม�เกิน  3  ราย  จะคืนให#ต�อเม่ือได#ทําสัญญาหรือข#อตกลง  หรือเม่ือผู#เสนอราคาได#พันจากข#อผูกพัน
แล#วการคืนหลักประกันซองไม�ว�าจะกรณีใด ๆ จะคืนให#โดยไม�มีดอกเบ้ีย 

 6.  หลักเกณฑDและสิทธิในการพิจารณาราคา 
       6.1  ในการเสนอราคาครั้งนี้  เทศบาลตําบลจะพิจารณาตัดสินด#วยราคารวม 
      6.2  หากผู#เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม�ถูกต#องตามข#อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม�ถูกต#อง  
หรือไม�ครบถ#วนตามข#อ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไม�ถูกต#องตามข#อ 4  แล#ว  คณะกรรมการเปOดซองราคาจะไม�รับ
พิจารณาราคาของผู#เสนอรายนั้น  เว#นแต�เปEนข#อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน#อยหรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไขของ
เอกสารสอบราคาในส�วนท่ีมิใช�สาระสําคัญ  ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเปEนว�าจะเปEนประโยชน!ต�อเทศบาลตําบล
เท�านั้น 

       6.3  เทศบาลตําบลหนองขนานสงวนสิทธิไม�พิจารณาราคาของผู#เสนอราคา  โดยไม�มีการผ�อนผัน 
ในกรณี  ดังต�อไปนี้ 

(1) ไม�ปรากฏชื่อผู#เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู#รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ 
เอกสารสอบราคาของเทศบาลตําบลหนองขนาน 
  (2) ไม�กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือลงลายมือชื่อผู#เสนอราคาอย�างหนึ่งอย�างใด  หรือท้ังหมดใน 
ใบเสนอราคา 
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  (3) เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปEนสาระสําคัญ 
หรือมีผลทําให#เกิดความได#เปรียบเสียเปรียบแก�ผู#เสนอราคารายอ่ืน 
  (4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก#ไข เปลี่ยนแลง โดยผู#เสนอราคามิได#ลงลายมือชื่อพร#อม
ประทับตรา (ถ#ามี) กํากับไว# 
       6.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปOดซองสอบราคาหรือเทศบาล
ตําบลหนองขนานมีสิทธิให#ผู#เสนอราคาชี้แจงข#อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข#อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข#องกับผู#เสนอ
ราคาได#  เทศบาลตําบลหนองขนานมีสิทธิ์ท่ีจะไม�รับราคาหรือไม�ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล�าวไม�มีความเหมาะสม
หรือไม�ถูกต#อง 

6.5 เทศบาลตําบลหนองขนานทรงไว#ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม�รับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคา 
ท่ีเสนอท้ังหมดก็ได# และอาจพิจารณาเลือกจ#างในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม�พิจารณาจัดจ#างเลยก็ได#สุดแต�จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน!ของทางราชการเปEนสําคัญ 
และให#ถือว�าการตัดสินของเทศบาลตําบลหนองขนานเปEนเด็ดขาด ผู#เสนอราคาจะเรียกร#องค�าเสียหายใด ๆ มิได#  
รวมท้ังเทศบาลตําบลหนองขนานจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู#เสนอราคาเปEนผู#ท้ิงงาน  ไม�ว�าจะเปEน 
ผู#เสนอท่ีได#รับการคัดเลือกหรือไม�ก็ตาม  หากมีเหตุท่ีเชื่อได#ว�าการเสนอราคากระทําไปโดยไม�สุจริต  เช�น  การเสนอ
เอกสารอันเปEนเท็จ  หรือใช#ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เปEนต#น 
 ในกรณีท่ีผู#เสนอราคาตํ่าสุด  เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได#ว�าไม�อาจดําเนินงานตามสัญญาได#คณะกรรมการ
เปOดซองสอบราคาหรือเทศบาลตําบลหนองขนานจะให#ผู#เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให#เชื่อได#ว�า  
ผู#เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ#างให#เสร็จสมบูรณ!  หากคําชี้แจงไม�เปEนท่ีรับฟ-งได#เทศบาลตําบล 
หนองขนาน มีสิทธิท่ีจะไม�รับราคาของผู#เสนอราคารายนั้น 

      6.6 ในกรณีท่ีปรากฏข#อเท็จจริงภายหลังจากการเปOดซองสอบราคาว�าผู#เสนอราคาทีมีสิทธิได#รับการ
คัดเลือกตามท่ีประกาศรายชื่อไว#  ตามข#อ 4.5  เปEนผู#เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน!ร�วมกันกับผู#เสนอราคารายอ่ืน  ณ  
วันประกาศสอบราคา  หรือเปEนผู#เสนอราคาท่ีกระทําการอันเปEนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปEนธรรมตาม   
ข#อ 1.5 (2)  เทศบาลตําบลมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู#เสนอราคาท่ีมีสิทธิได#รับการคัดเลือกดังกล�าวออกจากประกาศ
รายชื่อ  ตามข#อ 4.5  และเทศบาลตําบลจะพิจารณาลงโทษผู#เสนอราคารายนั้นเปEนผู#ท้ิงงาน 

               ในกรณีนี้หากว�า  ผู#ว�าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว�า  การยกเลิกการเปOดซองใบเสนอราคาท่ีได#
ดําเนินการไปแล#วจะเปEนประโยชน!แก�ทางราชการอย�างยิ่ง  ผู#ว�าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปOดซอง 
ใบเสนอราคาดังกล�าวได# 
 

 7.  การทําสัญญาจ
าง 
      ผู#ชนะการสอบราคาจะต#องทําสัญญาจ#างตามแบบสัญญาดังระบุในข#อ 1.3  กับเทศบาลตําบล  ภายใน     
7    วัน  นับถัดจากวันท่ีได#รับแจ#ง  และจะต#องวางหลักประกันสัญญาเปEนจํานวนเงินเท�ากับร#อยละห#า  ของราคา
ค�าจ#างท่ีสอบราคาได# ให#เทศบาลตําบลหนองขนานยึดถือเอาไว#ในขณะทําสัญญาโดยใช#หลักประกันอย�างหนึ่งอย�างใด 
ดังต�อไปนี้ 
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      7.1   เงินสด 
      7.2   เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายให#แก�เทศบาลตําบล  โดยเปEนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก�อนหน#านั้นไม�เกิน 
3 วันทําการของทางราชการ 

     7.3   หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข#อ 1.4 (1) 
      7.4  หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน  หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย!ท่ีได#รับอนุญาตให#ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย!และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห�งประเทศไทย  ซ่ึงได#แจ#งเวียนชื่อให#ส�วนราชการหรือหน�วยการบริหารราชการส�วนท#องถ่ินต�าง ๆ 
ทราบแล#วโดยอนุโลมให#ใช#ตามตัวอย�างหนังสือคํ้าประกัน  ดังระบุในข#อ 1.4 (1) 

           7.5   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
              หลักประกันนี้จะคืนให#โดยไม�มีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีผู#ชนะการสอบราคา  
(ผู#รับจ#าง)  พ#นจากข#อผูกพันตามสัญญาจ#างแล#ว 

 8.  ค�าจ
างและการจ�ายเงิน  
      เทศบาลตําบลหนองขนานจะจ�ายเงินค�าจ#างงวดสุดท#าย  เปEนจํานวนเงินในอัตราร#อยละ  100  ของ
ค�าจ#าง เม่ือผู#รับจ#างได#ปฏิบัติงานท้ังหมดให#เสร็จเรียบร#อยตามสัญญา  รวมท้ังทําสถานท่ีก�อสร#างให#สะอาดเรียบร#อย 
และมีการตรวจรับการจ#างเรียบร#อยแล#ว 
 9.  อัตราค�าปรับ 
      ค�าปรับตามแบบสัญญาจ#างจะกําหนดในอัตราร#อยละ   0.10 ของอัตราค�าจ#างตามสัญญาต�อวัน 

 10. การรับประกันความชํารุดบกพร�อง  
      ผู#ชนะการสอบราคาซ่ึงได#ทําข#อตกลงเปEนหนังสือ หรือทําสัญญาจ#างตามแบบดังระบุในข#อ 1.3   

แล#วแต�กรณี จะต#องรับประกันความชํารุดบกพร�องของงานจ#างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม�น#อยกว�า ….-….เดือน 
…2...ปZ  นับถัดจากวันท่ีเทศบาลตําบลหนองขนานได#รับมอบงาน  โดยผู#รับจ#างต#องรีบจัดการซ�อมแซมแก#ไข 
ให#ใช#การได#ดีดังเดิมภายใน    7     วัน  นับถัดจากวันท่ีได#รับแจ#งความชํารุดบกพร�อง 

 11. ข
อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
      11.1 เงินค�าจ#างสําหรับงานครั้งนี้ ได#มาจากเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณราย 

จ�ายประจําปZงบประมาณ พ.ศ.2559  แผนงานเคหะและชุมชน (กองช�าง)  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  
งบลงทุน  ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร#าง  ค�าก�อสร#างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก�อสร#างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
คันคลอง D 19 (ฝ-.งขวา) หมู�ท่ี 1      

      11.2 การลงนามในสัญญาจะกระทําได#ต�อเม่ือ  
- เทศบาลตําบลหนองขนานได#รับอนุมัติเงินตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปZ 

งบประมาณ พ.ศ.2559  แผนงานเคหะและชุมชน (กองช�าง)  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน   
ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร#าง  ค�าก�อสร#างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก�อสร#างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง D 19  
(ฝ-.งขวา) หมู�ท่ี 1  แล#วเท�านั้น       

     - เทศบาลตําบลหนองขนานจะดําเนินการเรียกทําสัญญาก็ต�อเม่ือได#รับอนุญาตการขอใช#ท่ีดิน 
ของท่ีราชพัสดุเสร็จสิ้นเรียบร#อยแล#ว 
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11.3  เม่ือเทศบาลตําบลหนองขนานได#คัดเลือกผู#เสนอราคารายใดให#เปEนผู#รับจ#างและได#ตกลงจ#าง 
ตามสอบราคาจ#างแล#ว  ถ#าผู#รับจ#างจะต#องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ#างดังกล�าวเข#ามาจากต�างประเทศและของนั้น 
ต#องนําเข#ามาโดยทางเรือในเส#นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู�  และสามารถให#บริการกับขนได#ตามท่ีรัฐมนตรีว�าการ 
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู#เสนอราคา ซ่ึงเปEนผู#รับจ#างจะต#องปฏิบัติตามกฎหมายว�าด#วยการส�งเสริม 
การพาณิชย!นาวี ดังนี้ 

(1) แจ#งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล�าวเข#ามาจากต�างประเทศต�อสํานักงานคณะกรรมการ 
ส�งเสริมการพาณิชนาวีภายใน  7  วัน นับถัดจากวันท่ีผู#รับจ#างสั่งหรือซ้ือของจากต�างประเทศ เว#นแต�เปEนของท่ี 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว#นให#บรรทุกโดยเรืออ่ืนได# 

(2) จัดการให#สิ่งของดังกล�าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช�นเดียวกับเรือไทยจาก 
ต�างประเทศมายังประเทศไทย เว#นแต�จะได#รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการพาณิชนาวีให#บรรทุก
สิ่งของนั้น  โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช�เรือไทย ซ่ึงจะต#องได#รับอนุญาตเช�นนั้นก�อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปEนของ 
ท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว#นให#บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีท่ีไม�ปฏิบัติตาม (1)  หรือ (2)  ผู#รับจ#างจะต#องรับผิดตามกฎหมายว�าด#วยการ 
ส�งเสริมการพาณิชนาวี 

11.4  ผู#เสนอราคาซ่ึงเทศบาลตําบลได#คัดเลือกแล#วไม�ไปทําสัญญาหรือข#อตกลงภายในเวลาท่ีทาง 
ราชการกําหนดระบุใน ข#อ 6  เทศบาลตําบลหนองขนานอาจพิจารณาเรียกร#องให#ชดใช#ความเสียหาย (ถ#ามี)   
รวมท้ังจะพิจารณาให#เปEนผู#ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

11.5  เทศบาลตําบลหนองขนานสงวนสิทธิท่ีจะแก#ไข  เพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข#อกําหนดในแบบสัญญา 
ให#เปEนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ#ามี) 
  11.6 เง่ือนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข#าเปEนคู�สัญญา (ผู#เสนอราคา) ต#องปฏิบัติ 
ตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ�ายของ 
โครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเปEนคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และท่ีแก#ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 
ดังนี้ 
  (1) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข#าเปEนคู�สัญญาต#องไม�อยู�ในฐานะเปEนผู#ไม�แสดงบัญชีรายรับรายจ�าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต#องครบถ#วนในสาระสําคัญ 
  (2) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข#าเปEนคู�สัญญากับเทศบาลตําบลหนองขนานต#องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส! (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซด!ศูนย!ข#อมูลจัดซ้ือจัดจ#างภาครัฐ 
  (3) คู�สัญญาต#องรับจ�ายเงินผ�านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว#นแต�การรับจ�ายเงินแต�ละครั้ง ซ่ึงมีมูลค�า 
ไม�เกินสามหม่ืนบาทคู�สัญญาอาจรับจ�ายเปEนเงินสดก็ได# 
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12. มาตรฐานฝJมือช�าง 
เม่ือเทศบาลตําบลได#คัดเลือกผู#เสนอราคารายใดให#เปEนผู#รับจ#างและได#ตกลงจ#างก�อสร#างตามประกาศ 

นี้แล#ว  ผู#เสนอราคาจะต#องตกลงว�าในการปฏิบัติงานก�อสร#างดังกล�าว ผู#เสนอราคาจะต#องมีและใช#ผู#ผ�านการทดสอบ
มาตรฐานฝZมือช�างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู#มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. ปรือ
เทียบเท�าสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให#เข#ารับราชการได# ในอัตราไม�ตํ่ากว�าร#อยละ 10 ของแต�ละสาขาช�าง 
แต�จะต#องมีช�างจํานวนอย�างน#อย 1 คน ในแต�ละสาขาช�างต�อไปนี้ 
          12.1 …………………..……………….……………………………………………. 
          12.2 ..……………………………………………………………………....………. 
          12.3 ..……………………………….…..…………………………………..……… 

   

13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ  
      ในระหว�างระยะเวลาการจ#าง  ผู#รับจ#างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ!ท่ีกฎหมายและระเบียบได#กําหนดไว# 

โดยเคร�งครัด 
 

                    เทศบาลตําบลหนองขนาน 
           
 
 

                                                  วันท่ี    14    เดือน   กรกฎาคม    พ.ศ.  2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


