
       
 
 
ประกาศเทศบาลตําบลเนินฆ�อ 

เรื่อง  สอบราคาจ�าง โครงการก�อสร�าง ก�อสร�างรางระบายน้ํา ของเทศบาลตําบลเนินฆ�อ 
   …………..…………………………….. 

ด�วยเทศบาลตําบลเนินฆ�อ มีความประสงค�จะ สอบราคาจ�าง โครงการต�างๆดังมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 
1.  โครงการก�อสร�างรางระบายน้ํารูปตัวยูพร�อมฝา สายซอยส�องแสงพัฒนา 1 หมู�ท่ี 4 ขนาด 0.50x0.50 

เมตร  ความยาว 350 เมตร (รายละเอียดตามแบบ และใบประมาณราคากองช�างเทศบาลตําบลเนินฆ�อ) ราคา
กลางจํานวน  763,000.-บาท (เจ็ดแสนหกหม่ืนสามพันบาทถ�วน) 

2.  โครงการก�อสร�างรางระบายน้ําและท�อระบายน้ํา ซอยเนินข�าวต�ม 4 หมู�ท่ี 6  (รายละเอียดตามแบบ
และใบประมาณราคากองช�างเทศบาลตําบลเนินฆ�อ)  โดยวางท�อ คสล. ขนาด Ø 0.60  เมตร พร�อมบ�อพัก ความ
ยาว 160 เมตร   ราคากลางจํานวน  307,000.-บาท  (สามแสนเจ็ดพันบาทถ�วน)  

  รวมเปAนเงินท้ังสิ้น 1,070,000.-บาท (หนึ่งล�านเจ็ดหม่ืนบาทถ�วน) 
 ผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. เปAนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ท่ีมีอาชีพรับจ�างทํางานท่ีสอบราคาดังกล�าว 
2. ไม�เปAนผู�ท่ีถูกแจ�งเวียนชื่อเปAนผู�ท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยการบริการราชการ

ส�วนท�องถ่ิน ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
3. มีผลงานก�อสร�างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม�น�อยกว�า 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห�าหม่ืนบาทถ�วน) 
4. ไม�เปAนผู�มีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข�าเสนอราคาให�แก�เทศบาลตําบลเนินฆ�อ  

ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม�เปAนผู�กระทําการอันเปAนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปAนธรรมในการสอบ
ราคาครั้งนี้ 
 5.  ไม�เปAนผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย เว�นแต�รัฐบาลของผู�เสนอ
ราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์ความคุ�มกันเช�นว�านั้น 
 6. เปAนบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปAนคู�สัญญาต�องไม�อยู�ในฐานะเปAนผู�ไม�แสดงบัญชีรายรับรายจ�ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ 
 7. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปAนคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐซ่ึงได�ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างด�วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส� (e-Government Procurement : e-GP) ต�องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส�ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต�ศูนย�ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 
 8.  คู�สัญญาต�องรับจ�ายเงินผ�านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว�นแต�การรับจ�ายเงินแต�ละครั้งซ่ึงมีมูลค�าไม�
เกินสามหม่ืนบาทคู�สัญญาอาจรับจ�ายเปAนเงินสดก็ได� 

กําหนดดูสถานท่ีก�อสร�าง ในวันท่ี  -...ระหว�างเวลา-. ถึงเวลา  -  ....ณ เทศบาลตําบลเนินฆ�อ..และ
กําหนดรับฟYงคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ในวันท่ี...-...เวลา...-  เปAนต�นไป ณ...-. 

 
 
/กําหนดยื่นซอง... 
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กําหนดยื่นซองสอบราคา  
-ระหว�างวันท่ี  21  สิงหาคม  2560  ถึงวันท่ี  21  สิงหาคม  2560  เวลา  08.30-16.30  น.  ณ ห�อง

ศูนย�รวมข�อมูลข�าวสารการซ้ือการจ�างระดับตําบล อําเภอแกลง  ท่ีว�าการอําเภอแกลง ชั้น 2   
-ระหว�างวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันท่ี 6 กันยายน  2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ  สํานักงาน

เทศบาลตําบลเนินฆ�อ  หรือ ทางไปรษณีย� ระหว�างวันท่ี   ให�ถือในวัน และเวลาราชการท่ีเทศบาลตําบลเนินฆ�อ 
ลงรับจากไปรษณีย�เปAนเวลารับซอง ในวันและเวลาราชการ โดยจ�าหน�าซองถึง “งานพัสดุและทรัพย�สิน” กองคลัง 
เทศบาลตําบลเนินฆ�อ  ตําบลเนินฆ�อ  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง 21110     

กําหนดเป̂ดซองสอบราคา   ในวันท่ี  7  กันยายน  2560   ต้ังแต�เวลา  10.00 น. เปAนต�นไป 
ณ ศูนย�รวมข�อมูลข�าวสารการซ้ือการจ�างระดับตําบลอําเภอแกลง  (ท่ีว�าการอําเภอแกลง ชั้น 2)   

ผู�สนใจติดต�อขอซ้ือเอกสารสอบราคา  แต�ละโครงการ ในราคา ชุดละ  1,000.-บาท    ได�ท่ีกองคลัง
เทศบาลตําบล  เนินฆ�อ  ระหว�างวันท่ี   21  สิงหาคม  2560   ถึง วันท่ี  6  กันยายน  2560   ดูรายละเอียดได�
ท่ีเว็บไซต�   www.neunkho.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท�หมายเลข  0-3803-7611-12  ในวันและเวลา
ราชการ 

  ประกาศ ณ วันท่ี  21  เดือน  สิงหาคม พ.ศ.  2560 
 
         

 (ลงชื่อ) 
               (นายกฤษฎา  ดวงแก�ว) 
            นายกเทศมนตรีตําบลเนินฆ�อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           เอกสารสอบราคาจ�าง  เลขท่ี..3/2560 

    การจ�างทํา  สอบราคาจ�าง โครงการก�อสร�างรางระบายน้ํา  ของเทศบาลตําบลเนินฆ�อ  
                ........................................ 

ตามประกาศเทศบาลตําบลเนินฆ�อ    ซ่ึงต�อไปนี้เรียกว�า “เทศบาลตําบล” มีความประสงค�สอบราคา 
จ�าง  โครงการก�อสร�าง รางระบายน้ํา  ของเทศบาลตําบลเนินฆ�อ  ดังมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

1.  โครงการก�อสร�างรางระบายน้ํารูปตัวยูพร�อมฝา สายซอยส�องแสงพัฒนา 1 หมู�ท่ี 4 ขนาด 0.50x0.50 
เมตร  ความยาว 350 เมตร (รายละเอียดตามแบบ และใบประมาณราคากองช�างเทศบาลตําบลเนินฆ�อ) ราคา
กลางจํานวน  763,000.-บาท (เจ็ดแสนหกหม่ืนสามพันบาทถ�วน) 

2.  โครงการก�อสร�างรางระบายน้ําและท�อระบายน้ํา ซอยเนินข�าวต�ม 4 หมู�ท่ี 6  (รายละเอียดตามแบบ
และใบประมาณราคากองช�างเทศบาลตําบลเนินฆ�อ)  โดยวางท�อ คสล. ขนาด Ø 0.60  เมตร พร�อมบ�อพัก ความ
ยาว 160 เมตร   ราคากลางจํานวน  307,000.-บาท  (สามแสนเจ็ดพันบาทถ�วน)  

  รวมเปAนเงินท้ังสิ้น 1,070,000.-บาท (หนึ่งล�านเจ็ดหม่ืนบาทถ�วน) นั้น  
ณ  เทศบาลตําบลเนินฆ�อ   โดยมีข�อแนะนําและข�อกําหนด ดังต�อไปนี้ 

 1.  เอกสารแนบท�ายเอกสารสอบราคา 
  1.1  แบบรูปรายการละเอียด 
  1.2  แบบใบเสนอราคา 
  1.3  แบบสัญญาจ�าง 
  1.4  แบบหนังสือคํ้าประกัน  (หลักประกันสัญญา) 
  1.5  ............................................................................................................................. 
  1.6  ................................................................................................................................. 
 2.  คุณสมบัติของผู�เสนอราคา 

 2.1  เปAนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ท่ีมีอาชีพรับจ�างทํางานท่ีสอบราคาดังกล�าว 
 2.2 ไม�เปAนผู�ท่ีถูกแจ�งเวียนชื่อเปAนผู�ท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยการบริการ 

ราชการส�วนท�องถ่ิน ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
               2.3 มีผลงานก�อสร�างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม�น�อยกว�า    150,000.-    บาทและเปAนผลงาน ท่ี
เปAนคู�สัญญาโดยตรงกับ  ส�วนราชการหน�วยงานตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน  
หน�วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให�มีฐานะเปAนราชการบริหารส�วนท�องถ่ินรัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานเอกชนท่ี
เทศบาลชื่อถือ 
              2.4 ไม�เปAนผู�มีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข�าเสนอราคาให�แก�เทศบาลตําบล  เนินฆ�อ 
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม�เปAนผู�กระทําการอันเปAนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปAนธรรมในการสอบ
ราคาครั้งนี้ 
    2.5 ไม�เปAนผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย เว�นแต�รัฐบาลของผู�เสนอ
ราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์ความคุ�มกันเช�นว�านั้น 
    2.6 เปAนบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปAนคู�สัญญาต�องไม�อยู�ในฐานะเปAนผู�ไม�แสดงบัญชีรายรับรายจ�าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ 
 



 
    2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปAนคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐซ่ึงได�ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างด�วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส� (e-Government Procurement : e-GP) ต�องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส�ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต�ศูนย�ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ   
    2.8 คู�สัญญาต�องรับจ�ายเงินผ�านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว�นแต�การรับจ�ายเงินแต�ละครั้งซ่ึงมีมูลค�า
ไม�เกินสามหม่ืนบาทคู�สัญญาอาจรับจ�ายเปAนเงินสดก็ได� 
 3  หลักฐานการเสนอราคา 

ผู�เสนอราคาจะต�องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร�อมกับซองสอบราคาดังนี้ 
     3.1  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ�นส�วนบริษัท  และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม 
(ถ�ามี) พร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง         

   3.2  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงป̂ดอากรแสตมปaตามกฎหมายในกรณีท่ีผู�เสนอราคามอบ 
อํานาจให�บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
    3.3 สําเนาหนังสือรับรองผลงานก�อสร�างพร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง (ในกรณีท่ีมีการกําหนด
ผลงานตามข�อ 2.3) 
    3.4  บัญชีรายการก�อสร�าง หรือใบแจ�งปริมาณงาน ซ่ึงจะต�องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ� 
ค�าแรงงาน ภาษีประเภทต�างๆ รวมท้ังกําไรไว�ด�วย 
    3.5  บัญชีรายการเอกสารท้ังหมดท่ีได�ยื่นพร�อมกับซองสอบราคา    

4.  การยื่นซองสอบราคา 
                4.1  ผู�เสนอราคาต�องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว�ในเอกสารสอบราคานี้  โดย 
ไม�มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น  และจะต�องกรอกข�อความให�ถูกต�องครบถ�วน  ลงลายมือชื่อของผู�เสนอราคาให�
ชัดเจน  จํานวนเงินท่ีเสนอจะต�องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม�มีการขูดลบหรือแก�ไข  หากมี
การขูด  ลบ ตก เติม แก�ไข  เปลี่ยนแปลงจะต�องลงลายมือชื่อผู�เสนอราคา    พร�อมท้ังประทับตรา (ถ�ามี)
กํากับไว�ด�วยทุกแห�ง 

4.2 ผู�เสนอราคาจะต�องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก�อสร�างให� 
ครบถ�วนราคารวม  และหรือราคาต�อหน�วย  และหรือต�อรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว�ท�ายใบเสนอราคาให�
ถูกต�อง  ท้ังนี้ราคารวมท่ีเสนอจะต�องตรงกันท้ังตัวเลข และตัวหนังสือ  ถ�าตัวเลขและตัวหนังสือไม�ตรงกันให�
ถือตัวหนังสือเปAนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค�าภาษีมูลค�าเพ่ิม  และภาษีอากรอ่ืน   และค�าใช�จ�าย
อ่ืน ๆ ท้ังปวงไว�แล�ว 

  ราคาท่ีเสนอจะต�องเสนอกําหนดยืนราคาไม�น�อยกว�า  60 วัน นับแต�วันเป̂ดซองสอบราคา  
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู�เสนอราคาต�องรับผิดชอบราคาท่ีตนได�เสนอไว� และจะถอนการเสนอราคามิได� 

4.3  ผู�เสนอราคาจะต�องกําหนดเวลาดําเนินการก�อสร�างแล�วเสร็จไม�เกิน.. 90......วัน 
 นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ�าง หรือวันท่ีได�รับหนังสือแจ�งจากเทศบาลให�เริ่มทํางาน 
  4.4  ก�อนยื่นซองสอบราคา ผู�เสนอราคาควรตรวจดูร�างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด 
ฯลฯ ให�ถ่ีถ�วนและเข�าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก�อนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสาร
สอบราคา 

4.5 ผู�เสนอราคาจะต�องยื่นซองสอบราคา  สอบราคาจ�าง โครงการต�างๆดังมีรายละเอียด 
ดังต�อไปนี้ 



1.  โครงการก�อสร�างรางระบายน้ํารูปตัวยูพร�อมฝา สายซอยส�องแสงพัฒนา 1 หมู�ท่ี 4 ขนาด 0.50x0.50 
เมตร  ความยาว 350 เมตร (รายละเอียดตามแบบ และใบประมาณราคากองช�างเทศบาลตําบลเนินฆ�อ) ราคา
กลางจํานวน  763,000.-บาท (เจ็ดแสนหกหม่ืนสามพันบาทถ�วน) 

2.  โครงการก�อสร�างรางระบายน้ําและท�อระบายน้ํา ซอยเนินข�าวต�ม 4 หมู�ท่ี 6  (รายละเอียดตามแบบ
และใบประมาณราคากองช�างเทศบาลตําบลเนินฆ�อ)  โดยวางท�อ คสล. ขนาด Ø 0.60  เมตร พร�อมบ�อพัก ความ
ยาว 160 เมตร   ราคากลางจํานวน  307,000.-บาท  (สามแสนเจ็ดพันบาทถ�วน)  

  รวมเปAนเงินท้ังสิ้น  1,070,000.-บาท (หนึ่งล�านเจ็ดหม่ืนบาทถ�วน)  
โดยผู�เสนอราคาจะต�องยื่นซองสอบราคาและบัญชีรายการก�อสร�างท่ีป̂ดผนึกซองเรียบร�อย   จ�าหน�าซอง

ถึง ประธานคณะกรรมการเป̂ดซองสอบราคา   โดยระบุไว�ท่ีหน�าซองว�า“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี 
3/2560 ลงวันท่ี  21  สิงหาคม 2560  โดยกําหนดยื่นเอกสารดังต�อไปนี้ 

-ระหว�างวันท่ี 21  สิงหาคม 2560 ถึงวันท่ี 21  สิงหาคม 2560  เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห�องศูนย�รวม
ข�อมูลข�าวสารการซ้ือการจ�างระดับตําบล อําเภอแกลง  ท่ีว�าการอําเภอแกลง ชั้น 2   

-ระหว�างวันท่ี 22  สิงหาคม 2560  ถึงวันท่ี 6  กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ  สํานักงาน
เทศบาลตําบลเนินฆ�อ  หรือ ทางไปรษณีย� ให�ถือในวัน และเวลาราชการท่ีเทศบาลตําบลเนินฆ�อ 
ลงรับจากไปรษณีย�เปAนเวลารับซอง ในวันและเวลาราชการ โดยจ�าหน�าซองถึง “งานพัสดุและทรัพย�สิน”  
กองคลัง เทศบาลตําบลเนินฆ�อ  ตําบลเนินฆ�อ  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง 21110    
 เม่ือพ�นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล�วจะไม�รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และ คณะกรรมการ
เป̂ดซองสอบราคาจะเป̂ดซองสอบราคาใน วันท่ี 7  กันยายน  2560  .ต้ังแต�เวลา 10.00 น. เปAนต�นไป ณ 
ศูนย�รวมข�อมูลข�าวสารการซ้ือการจ�างระดับตําบลอําเภอแกลง  (ท่ีว�าการอําเภอแกลง ชั้น 2)  

5. หลักเกณฑ�และสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้  เทศบาลตําบลเนินฆ�อ จะพิจารณาตัดสินด�วยราคารวม  
5.2  หากผู�เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม�ถูกต�องตามข�อ 2.  หรือยื่นหลักฐานการ 

เสนอราคาไม�ถูกต�องหรือไม�ครบถ�วนตาม ข�อ 3.หรือยื่นซองสอบราคาไม�ถูกต�องตามข�อ 4.  แล�วคณะ  

กรรมการเป̂ดซองสอบราคาจะไม�รับพิจารณาราคาของผู�เสนอราคารายนั้น  เว�นแต�เปAนข�อผิดพลาด  หรือ ผิด
หลงเพียงเล็กน�อย หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารเอกสารสอบราคาในส�วนท่ีมิใช�สาระสําคัญ ท้ังนี้
เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว�าจะเปAนประโยชน�ต�อเทศบาลตําบลเนินฆ�อเท�านั้น 
  5.3  เทศบาลตําบลเนินฆ�อสงวนสิทธิ์ไม�พิจารณาราคาของผู�เสนอราคา  โดยไม�มีการผ�อน
ผันในกรณี  ต�อไปนี้ 

(1) ไม�ปรากฏชื่อผู�เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู�รับเอกสารสอบราคา  หรือใน 
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตําบลเนินฆ�อ 

(2) ไม�กรอกชื่อนิติบุคคลหรือลงลายมือชื่อผู�เสนอราคาอย�างหนึ่งอย�างใด 
หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ี 
เปAนสาระสําคัญ  หรือมีผลทําให�เกิดความได�เปรียบเสียเปรียบแก�ผู�เสนอราคารายอ่ืน 

(4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม แก�ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู�เสนอราคา 
มิได�ลงลายมือชื่อพร�อมท้ังประทับตรา (ถ�ามี)  กํากับไว� 
 



 
5.3 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเป̂ดซองสอบ 

ราคา   หรือเทศบาลตําบลเนินฆ�อมีสิทธิให�ผู�เสนอราคาชี้แจงข�อเท็จจริง   สภาพ   ฐานะหรือข�อเท็จจริง   อ่ืน
ใดท่ีเก่ียวข�องกับ ผู�เสนอราคาได�   เทศบาลตําบลเนินฆ�อมีสิทธิท่ีจะไม�รับราคาหรือไม�ทําสัญญา    หาก
หลักฐานดังกล�าวไม�มีความเหมาะสม หรือไม�ถูกต�อง 

5.5  เทศบาลตําบลเนินฆ�อทรงไว�ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม�รับราคาตํ่าสุด    หรือราคาหนึ่งราคา  
ใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได�   และอาจพิจารณาเลือกจ�างในจํานวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม�พิจารณาจัดจ�างเลยก็ได�  สุดแต�จะพิจารณา    ท้ังนี้  เพ่ือ
ประโยชน�ของทางราชการเปAนสําคัญ และให�ถือว�าการตัดสินของกรมเปAนเด็ดขาด ผู�เสนอราคาจะเรียกร�อง
ค�าเสียหายใด ๆ  มิได�  รวมท้ังเทศบาลตําบลเนินฆ�อจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา   และลงโทษผู�เสนอ
ราคาเสมือนเปAนผู�ท้ิงงานหากมีเหตุผลท่ีเชื่อได�ว�าการเสนอราคากระทําไปโดยไม�สุจริตหรือมีการสมยอมกันใน
การเสนอราคานั้น           
  ในกรณีท่ีผู�เสนอราคาตํ่าสุด  เสนอราคาตํ่าสุดจนคาดหมายได�ว�าไม�อาจดําเนินงานตาม
สัญญาได� คณะกรรมการเป̂ดซองสอบราคาหรือเทศบาลตําบลเนินฆ�อจะให�ผู�เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานท่ีทําให�เชื่อได�ว�าผู�เสนอาราคาสามารถดําเนินงานตามประกาศราคาจ�างให�เสร็จสมบูรณ�  หากคํา
ชี้แจงไม�เปAนท่ีรับฟYงได�  เทศบาลตําบลเนินฆ�อมีสิทธิท่ีจะไม�รับราคาของผู�เสนอราคารายนั้น 

6. การทําสัญญาจ�าง 
ผู�ชนะการสอบราคา  จะต�องทําสัญญาจ�างตามแบบสัญญา  กับเทศบาลตําบลเนินฆ�อ  

ภายใน   7  วัน  นับถัดจากวันท่ีได�รับแจ�ง  และจะต�องวางหลักประกันเปAนจํานวนเงินเท�ากับร�อยละห�า  ของ
ราคาจ�างท่ีสอบราคาได�  ให�เทศบาลตําบลเนินฆ�อยึดถือไว�ในขณะทําสัญญา  โดยใช�หลักประกันอย�างหนึ่ง
อย�างใด ดังต�อไปนี้ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายให�แก�กรม  โดยเปAนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา  หรือก�อนหน�านั้นไม�เกิน  
3  วันทําการของทางราชการหนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดัง
ระบุในข�อ 1.4 

6.1 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
6.2 หนังสือคํ้าประกันของบริษัททุน ท่ีได�รับอนุญาตให�ประกิจการเงินทุน 

เพ่ือการพาณิชย�และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัท
เงินทุนท่ีธนาคารแห�งประเทศไทยได�แจ�งเวียนให�ส�วนราชการต�างๆ  ทราบแล�ว  โดยอนุโลมให�ใช�ตามตัวอย�าง
หนังสือคํ้าประกันของธนาคารตามท่ีคณะกรรมการว�าด�วยการพัสดุกําหนด (การใช�หลักประกันตามข�อนี้ใช�
เฉพาะสัญญาจ�างก�อสร�างท่ีมีวงเงินไม�เกิน 10 ล�านบาท) 

หลักประกันนี้จะคืนให�โดยไม�มีดอกเบ้ียภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันท่ีผู�ชนะการ 
สอบราคา (ผู�รับจ�าง)  พ�นจากข�อผูกพันตามสัญญาจ�างแล�ว  
 
 
 
 
 
 



 
      

7. ค�าจ�างและการจ�ายเงิน  (สัญญาเป>นราคาเหมารวม) 
เทศบาลตําบลเนินฆ�อจะจ�ายเงินค�าจ�างให�แก�ผู�รับจ�าง  โดยแบ�งออกเปAน....1...งวด  ดังนี้ 

  งวดท่ี 1 เปAนจํานวนเงินในอัตราร�อยละ  ........-.....ของค�าจ�าง   เม่ือผู�รับจ�างได�ปฏิบัติงาน
......................................................................................ให�แล�วเสร็จภายใน...-.........วัน   
  งวดท่ี 2  เปAนจํานวนเงินในอัตราร�อยละ.....-..........ของค�าจ�าง   เม่ือผู�รับจ�างได�ปฏิบัติงาน
.......................................................................................ให�แล�วเสร็จภายใน....-........วัน 
  งวดท่ี 3  เปAนจํานวนเงินในอัตราร�อยละ........-........ .. .ของค�าจ�าง  เม่ือผู�รับจ�างได�
ปฏิบัติงาน…………………………………………………………………………………..ให�แล�วเสร็จภายใน.....-.......วัน 
  งวดท่ี  4  เปAนจํานวนเงินในอัตราร�อย.......-............ของค�าจ�าง  เม่ือผู�รับจ�างได�ปฏิบัติงาน
...............................................................................................ให�แล�วเสร็จภายใน.......-...........วัน 
  งวดสุดท�าย  เปAนจํานวนเงินในอัตราร�อยละ....100..ของค�าจ�าง  เม่ือผู�รับจ�างได�ปฏิบัติงาน
ท้ังหมดให�แล�วเสร็จเรียบร�อยตามสัญญา  รวมท้ังทําสถานท่ีก�อสร�างให�สะอาดเรียบร�อย 
  8.  อัตราค�าปรับ 
       ค�าปรับตามแบบสัญญาจ�างจะกําหนดในอัตราร�อยละ 0.10..ของค�าจ�างตามสัญญาต�อวัน 

9.  การรับประกันความชํารุดบกพร�อง 
   ผู�ชนะการสอบราคาซ่ึงได�ทําข�อตกลงเปAนหนังสือ  หรือทําสัญญาจ�างตามแบบดัง
ระบุในข�อ  1.3  แล�วแต�กรณีจะต�องรับประกันความชํารุดบกพร�องของงานจ�างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม�
น�อยกว�า......-............เดือน.....2......ปg  นับถัดจากวันท่ีเทศบาลตําบลเนินฆ�อได�รับมอบงาน  โดยผู�รับจ�างต�อง
รีบจัดการซ�อมแซมแก�ไขให�ใช�การได�ดีดังเดิมภายใน....15....วัน นับถัดจากวันท่ีได�รับแจ�งความชํารุดบกพร�อง 

10  ข�อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
10.1  เงินค�าจ�างสําหรับงานจ�างครั้งนี้  ได�มาจากเงินงบประมาณรายจ�าย 
การลงนามในสัญญาจะกระทําได�ต�อเม่ือเทศบาลตําบลเนินฆ�อ ได�รับอนุมัติเงินจาก

งบประมาณ……เงินงบประมาณ……แล�วเท�านั้น 
10.2 เม่ือเทศบาลตําบลเนินฆ�อได�คัดเลือกผู�เสนอราคารายใด ให�เปAนผู�รับจ�าง   

และได�ตกลงจ�างตามสอบราคาจ�างแล�ว  ถ�าผู�รับจ�างจะต�องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ�างดังกล�าวเข�ามาจาก 
ต�างประเทศ  และของนั้นต�องนําเข�ามาโดยทางเรือในเส�นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู� และสามารถให�บริการรับขน
ได�ตามท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด   ผู�เสนอราคาซ่ึงเปAนผู�รับจ�างจะต�องปฏิบัติตาม
กฎหมายว�าด�วยการส�งเสริมการพาณิชย�นาวี    ดังนี้      

(1)  แจ�งการสั่ง  หรือนําสิ่งของดังกล�าวเข�ามาจากต�างประเทศ  ต�อสํานักงาน 
คณะกรรมการส�งเสริมการพาณิชย�นาวีภายใน  7  วัน  นับต้ังแต�วันท่ีผู�รับจ�างสั่งหรือซ้ือของจากต�าง 
ประเทศ  เว�นแต�เปAนของท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืนได� 

(2)  จัดการให�สิ่งของดังกล�าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช�นเดียวกับเรือ

ไทยจากต�างประเทศมายังประเทศไทย  เว�นแต�จะได�รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการ
พาณิชย�นาวีให�บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช�เรือไทย  ซ่ึงจะต�องได�รับอนุญาตเช�นนั้นก�อนบรรทุกของลง
เรืออ่ืน  หรือเปAนของท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม  ประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืน 



 
ในกรณีท่ีไม�ปฏิบัติตาม (1)  หรือ (2)  ผู�รับจ�างจะต�องรับผิดตามกฎหมายว�าด�วยการส�งเสริมการ

พาณิชย�นาวี 
10.3 ผู�เสนอราคาซ่ึงเทศบาลตําบลเนินฆ�อได�คัดเลือกแล�วไม�ไปทําสัญญาหรือ 

ข�อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดระบุในข�อ 6 เทศบาลตําบลเนินฆ�ออาจพิจารณาเรียกร�องให�ชดใช�
ความเสียหาย(ถ�ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให�เปAนผู�ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

10.4 เทศบาลตําบลเนินฆ�อสงวนสิทธิท่ีจะแก�ไข  เพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข�อกําหนด 
ในแบบสัญญาให�เปAนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ�ามี) 

11. มาตรฐานฝIมือช�าง 
เม่ือเทศบาลตําบลเนินฆ�อได�คัดเลือกผู�เสนอราคารายใดให�เปAนผู�รับจ�างและได�ตกลงจ�าง 

ก�อสร�างตามประกาศนี้แล�ว  ผู�เสนอราคาจะต�องตกลงว�าในการปฏิบัติงานก�อสร�างดังกล�าว  ผู�เสนอราคา
จะต�องมีและใช�ผู�ผ�านการทดสอบมาตรฐานฝgมือช�างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผู�มี 
วุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท�าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให�เข�ารับราชการ
ได�  ในอัตราไม�ต่ํากว�าร�อยละ 10 ของแต�ละสาขาช�าง  แต�จะต�องมีช�างจํานวนอย�างน�อย 1 คน ในแต�ละสาขา
ช�างดังต�อไปนี้ 
 11.1……ปวส.  ก�อสร�าง...................………………………………………………… 
 11.2…………………………………………………………………………………… 
 11.3…………………………………………………………………………………… 

12. ในระหว�างระยะเวลาการก�อสร�างผู�รับจ�างถึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ท่ีกฎหมายและระเบียบได�
กําหนดไว�โดยเคร�งครัด 

 
เทศบาลตําบลเนินฆ�อ 
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