
  

    ประกาศเทศบาลต าบลดอนทราย 
                เร่ือง  สอบราคาจ้างท างานก่อสร้างถนน  คสล.  เสาอฐิ – บ้านหม้อ   
                      หมู่ที ่  7  ต าบลดอนทราย   อ าเภอควนขนุน  จังหวดัพทัลงุ 

------------------------------------------ 
  ดว้ยเทศบาลต าบลดอนทราย  อ  าเภอววนนนุน  ัหัหวดัพทัลุห  มีววามประสหว์ั ะสอบราวาัา้หท าหาน    
โวรหการก่อสร้าหถนน  วสล.  เสาอิฐ – บา้นหมอ้  หมู่ท่ี   7  ต าบลดอนทราย   อ าเภอววนนนุน  ัหัหวดัพทัลุห                      
กวา้ห  4  เมตร   ยาว  90  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทาหหินวลุกนา้หละ  0.50  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน                    
นอหเทศบาลต าบลดอนทราย  พร้อมติดตั้หป้ายมาตรฐาน  ั  านวน 1 ป้าย   

              ราคางบประมาณในงานก่อสร้างคร้ังนี ้  เป็นเงิน   197,716.- บาท                                                                                                
(-เงินหน่ึงแสนเก้าหมื่นเจ็ดพนัเจ็ดร้อยสิบหกบาทถ้วน-) 

              ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดงันี.้- 
              1. ผูเ้สนอราวาตอ้หเป็นนิติบุววล หรือบุววลธรรมดา ท่ีมีอาชีพรับัา้หท าหานท่ีสอบราวาดหักล่าว 

2. ไม่เป็นผูท่ี้ถูกแัห้เวียนช่ือเป็นผูท้ิ้หหานนอหทาหราชการ   รัฐวิสาหกิั   หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน  
ทอ้หถ่ินในนณะท่ียืน่ซอหสอบราวา 
 3. ผูเ้สนอราวาไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือววามวุม้กนั   ซ่ึหอาัปฏิเสธไม่ยอมน้ึนศาลไทย   เวน้แต่รัฐบาลนอห 
ผูเ้สนอราวาไดมี้ว  าสั่หใหส้ละสิทธ์ิ   และววามวุม้กนัเช่นว่านั้น 
 4. ผูเ้สนอราวาตอ้หมีผลหานก่อสร้าหประเภทเดียวกนั   ในวหเหินไม่นอ้ยกว่า   98,800.-  บาท   
 5. ผูเ้สนอราวาไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราวารายอ่ืนท่ีเนา้เสนอราวา   หรือไม่เป็นการกระท า 
อนัเป็นการนดันวาหการแน่หนนัราวาอยา่หเป็นธรรม   ในการสอบราวาวร้ัหน้ี 

              ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง   ในวนัท่ี     30     เดือน    ธันวาคม     พ.ศ.    2557     ระหว่าหเวลา    14.30    น.   
ถึหเวลา    16.00   น.   โดยพร้อมกนั  ณ.  ส านักงานเทศบาลต าบลดอนทราย   เลนท่ี  237  หมู่ท่ี  7  ต าบลดอนทราย    
อ  าเภอควนขนุน   ัหัหวดัพทัลุง   ผูเ้สนอราวาัะตอ้หไปดูสถานท่ีก่อสร้าหดว้ยตนเอห   หากไม่ไปดูสถานท่ีก่อสร้าห   
ตามวนัและเวลาท่ีก าหนด    ถือว่าผูเ้สนอราวาเนา้ใัและยอมรับเห่ือนไน   รายละเอียดต่าห ๆ   สภาพพื้นท่ี   ในสถานท่ี
ก่อสร้าหนอหโวรหการดหักล่าวโดยตลอดแลว้   ัะน ามาโตแ้ยห้ใด ๆ  ในภายหลหัมิไดท้ั้หส้ิน   และก าหนดรับฟัหว าช้ีแัห
รายละเอียดเพิ่มเติม   ในวนัท่ี     30   เดือน     ธันวาคม    พ.ศ.    2557    เวลา     16.00    น.  เป็นตน้ไป  ณ.  ส านกัหาน 
เทศบาลต าบลดอนทราย    
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ก าหนดยื่นซองสอบราคา   ตั้หแต่วนัท่ี   17   เดือน   ธันวาคม   พ.ศ.   2557   ถึหวนัท่ี   30   เดือน   ธันวาคม                     

พ.ศ.   2557   ระหว่าหเวลา   08.30 น.  -  16.30   น.  ณ  ส านกัหานเทศบาลต าบลดอนทราย  และในวนัท่ี  5  เดือน                     
มกราคม  พ.ศ. 2558   ระหว่าหเวลา   08.30 น.  -  16.30   น.   ณ . ศูนยร์วมนอ้มูลน่าวสารการัดัซ้ือัดััา้หนอหอหวก์าร
บริหารส่วนต าบลระดบัอ าเภอ   อ าเภอววนนนุน  ัหัหวดัพทัลุห  (ส านกัหานทอ้หถ่ินอ าเภอววนนนุน)   อ าเภอววนนนุน   
ัหัหวดัพทัลุห    
               และก าหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่    6   เดอืน    มกราคม    พ.ศ.   2558   ตั้งแต่เวลา   11.00   น.                     

เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ                                           
(   ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอควนขนุน  )   

                ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่หน่วยงาน    กอหวลหั   เทศบาลต าบลดอนทราย   งานพัฒนาและ
จัดเกบ็รายได้    ในราวาชุดละ   1,000.-    บาท  ระหว่าหวนัท่ี    17    เดือน    ธันวาคม   พ.ศ.   2557    ถึหวนัท่ี   30   เดือน   
ธันวาคม    พ.ศ.   2557    หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้าหโทรศพัทห์มายเลน     0 – 7484 – 2190 – 2    ในวนัและ
เวลาราชการ    หรือ   ดูรายละเอียดไดท้าหเวบ็ไซต ์    WWW.TAMBONDONSAI.GO.TH  และ 

WWW.gprocurement.GO.TH 

    ประกาศ     ณ    วนัที่    17    เดอืน     ธนัวาวม    พ.ศ.   2557 

 

   (ลหช่ือ)               ศุภพหศ ์  ทอหศรีนุ่น   
           ( นายศุภพหศ ์  ทอหศรีนุ่น )   
                    นายกเทศมนตรีต าบลดอนทราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tambondonsai.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/


 

เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่   6/2558 
                    การจ้างท างาน  ก่อสร้างถนน  คสล.  เสาอฐิ – บ้านหม้อ  หมู่ที ่  7                                                            
                              ต าบลดอนทราย   อ าเภอควนขนุน   จังหวดัพทัลงุ 

               ตามประกาศเทศบาลต าบลดอนทราย  ลงวนัที ่  17  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2557 
--------------------------------------- 

                   เทศบาลต าบลดอนทราย    ซ่ึหต่อไปน้ีเรียกวา่  “เทศบาลต าบล”   มีววามประสหว์ั ะสอบราวาัา้หท าหาน  
โวรหการก่อสร้าหถนน  วสล.  เสาอิฐ – บา้นหมอ้  หมู่ท่ี   7  ต าบลดอนทราย   อ าเภอววนนนุน   ัหัหวดัพทัลุห                              
กวา้ห  4  เมตร   ยาว  90  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทาหหินวลุกนา้หละ  0.50  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน                            
นอหเทศบาลต าบลดอนทราย  พร้อมติดตั้หป้ายมาตรฐาน  ั  านวน 1 ป้าย   

                      ราคางบประมาณในงานก่อสร้างคร้ังนี ้   เป็นเงิน    197,716.-บาท                                                                                           
(-เงินหน่ึงแสนเก้าหมื่นเจ็ดพนัเจ็ดร้อยสิบหกบาทถ้วน-) 

                 โดยมีนอ้แนะน าและนอ้ก าหนด ดหัต่อไปน้ี 

    1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราวา 
1.3 แบบสัญญาัา้ห 
1.4 แบบหนหัสือว ้าประกนั  (หลกัประกนัสัญญา) 
1.5              - 

  2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผูเ้สนอราวาัะตอ้หเป็นนิติบุววล  หรือบุววลธรรมดา  ท่ีมีอาชีพรับัา้หท าหานท่ีสอบราวาดหักล่าว 
2.2 ไม่เป็นผูท่ี้ถูกแัห้เวยีนช่ือเป็นผูทิ้้หหานนอหทาหราชการ  รัฐวสิาหกิั  หรือ  หน่วยการบริหารราชการ                

ส่วนทอ้หถ่ิน  ในนณะท่ียืน่ซอหสอบราวา 
2.3 ผูเ้สนอราวาตอ้หไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือววามวุม้กนั  ซ่ึหอาัปฏิเสธไม่ยอมน้ึนศาลไทย  

เวน้แต่รัฐบาลนอหผูเ้สนอราวาไดมี้ว าสั่หใหส้ละสิทธ์ิและววามวุม้กนัเช่นวา่นั้น 
2.4 ผูเ้สนอราวาตอ้หมีผลหานก่อสร้าหประเภทเดียวกนัในวหเหินไม่นอ้ยกวา่  98,800.-บาท 

                    2.5  ผูเ้สนอราวาตอ้หไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราวารายอ่ืนท่ีเนา้สอบราวา  หรือไม่เป็นการ 
กระท าอนัเป็นการนดันวาหการแน่หนนัราวาอยา่หเป็นธรรม  ในการสอบราวาวร้ัหน้ี 
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3.  หลกัฐานการเสนอราคา 
ผูเ้สนอราวาัะตอ้หเสนอเอกสารหลกัฐานแนบมาพร้อมกบัซอหสอบราวาดหัน้ี.- 
  3.1 ส าเนาหนหัสือรับรอหการัดทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั  และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลว่าเพิ่ม  

       (ถา้มี)    พร้อมทั้หรับรอหส าเนาถูกตอ้ห 
                       ส าหรับผูป้ระกอบการประเภทร้านวา้ัะตอ้หมีส าเนาหนหัสือัดทะเบียนพาณิชยแ์ละใบทะเบียน                  
ภาษีมูลว่าเพิ่ม (ถา้มี) พร้อมทั้หรับรอหส าเนาถูกตอ้ห 
             และบุววลธรรมดาัะตอ้หมีส าเนาทะเบียนบา้น  ส าเนาบตัรประั าตวัประชาชน  ส าเนาบตัรประั าตวั 
ผูเ้สียภาษี  (ถา้มี)  พร้อมทั้หรับรอหส าเนาถูกตอ้ห 

3.2 หนหัสือมอบอ านาัซ่ึหปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีท่ีผูเ้สนอราวามอบอ านาัให้ 
บุววลอ่ืนลหนามในใบเสนอราวาแทน 

3.3 ส าเนาหนหัสือรับรอหผลหานก่อสร้าห  พร้อมทั้หรับรอหส าเนาถูกตอ้ห (ในกรณีท่ีมีการก าหนด 
ผลหานตามนอ้ 2.4) 

3.4  บญัชีรายการก่อสร้าห หรือ  ใบแัห้ปริมาณหาน ซ่ึหัะตอ้หแสดหรายการวสัดุ อุปกรณ์  ว่าแรหหาน ภาษี 
ประเภทต่าห ๆ รวมทั้หก าไรไวด้ว้ย 

 3.5  ส าเนาใบเสร็ัรับเหิน  ว่าซ้ือรูปแบบและรายการพร้อมทั้หรับรอหส าเนาถูกตอ้ห 
 3.6 บญัชีรายการเอกสารทั้หหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซอหสอบราวา 

  4.  การยืน่ซองสอบราคา 
 4.1  ผูเ้สนอราวาตอ้หยืน่เสนอราวาตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นเอกสาสอบราวาน้ีโดยไม่มี 

เห่ือนไนใด ๆ ทั้หส้ิน  และัะตอ้หกรอกนอ้ววามใหถู้กตอ้หวรบถว้น  ลหลายมือช่ือนอหผูเ้สนอราวาใหช้ดัเัน  ั  านวน
เหินท่ีเสนอัะตอ้หระบุตรหกนัทั้หตวัเลนและตวัอกัษรโดยไม่มีการนดูลบหรือแกไ้น  หากมีการนดูลบ ตก เติม แกไ้น 
เปล่ียนแปลหัะตอ้หลหลายมือช่ือผูเ้สนอราวา พร้อมประทบัตรา (ถา้มี)  ก ากบัไวด้ว้ยทุกแห่ห 

 4.2   ผูเ้สนอราวาัะตอ้หกรอกปริมาณวสัดุและราวาในบญัชีรายการก่อสร้าหใหว้รบถว้น 
ในการเสนอราวา   ให้เสนอเป็นเหินบาท   และเสนอราวาเพียหราวาเดียว โดยเสนอราวารวม  และหรือราวาต่อหน่วย  
และหรือต่อรายการ  ตามเห่ือนไนท่ีระบุไวท้า้ย        ใบเสนอราวาใหถู้กตอ้ห  ทั้หน้ี  ราวารวมท่ีเสนอัะตอ้หตรหกนั
ทั้หตวัเลนและตวัหนหัสือ  ถา้ตวัเลนและตวัหนหัสือไม่ตรหกนัใหถื้อตวัหนหัสือเป็นส าวญั  โดยวิดราวารวมทั้หส้ินซ่ึห
รวมภาษีมูลว่าเพิ่ม  ภาษีอากรอ่ืน และว่าใช้ั ่ายทั้หปวหไวแ้ลว้ 

 ราวาท่ีเสนอ ัะตอ้หเสนอก าหนดยนืราวาไม่นอ้ยกวา่    180    วนั   นบัแต่วนัเปิดซอหสอบราวา โดยภายใน
ก าหนดยนืราวาผูเ้สนอราวาตอ้หรับผดิชอบราวาท่ีตนไดเ้สนอไวแ้ละัะถอนการเสนอราวามิได ้

4.3  ผูเ้สนอราวาัะตอ้หเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้าหแลว้เสร็ัไม่เกิน    30    วนั   นบัถดััากวนัลห
นามในสัญญาัา้ห  หรือวนัท่ีไดรั้บหนหัสือแัห้ัากเทศบาลต าบลใหเ้ร่ิมท าหาน 
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                       4.4 ก่อนยืน่ซอหสอบราวา  ผูเ้สนอราวาววรตรวัดูร่าหสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ี้ถว้น
และเนา้ใัเอกสารสอบราวาทั้หหมดเสียก่อนท่ีัะตกลหยืน่ซอหสอบราวาตามเห่ือนไนในเอกสารสอบราวา 

4.5 ผูเ้สนอราวาัะตอ้หยืน่ซอหสอบราวา  ท่ีปิดผนึกซอหเรียบร้อย    ั่าหนา้ซอหถึห “ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบุไวท่ี้หนา้ซอหวา่“ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  5/2558 ”โดย
ยืน่โดยตรหต่อเัา้หนา้ท่ีรับซอห นอหเทศบาลต าบลดอนทราย  ตั้หแต่วนัท่ี   17  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2557  ถึหวนัท่ี  30  
เดือน  ธันวาคมพ.ศ. 2557  ระหวา่หเวลา  08.30 น. – 16.30 น.  ณ  ส านกัหานเทศบาลต าบลดอนทราย  และในวนัท่ี  5  
เดือน  มกราคม    พ.ศ.  2558   ระหวา่หเวลา  08.30  น. – 16.30 น.  ณ   ศูนยร์วมนอ้มูลน่าวสารการซ้ือหรือการัา้หนอห
อหวก์ารบริหารส่วนต าบลระดบัอ าเภอ  (   ส านกัหานทอ้หถ่ินอ าเภอววนนนุน  )  ัหัหวดัพทัลุห 

 เมื่อพ้นก าหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคา ในวนัที ่  6   เดือน   มกราคม   พ.ศ.2558   ตั้งแต่เวลา  11.00  น.  เป็นต้นไป ณ 
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  (   ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอควน
ขนุน  )   

5. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
5.1  ในการสอบราวาวร้ัหน้ี  เทศบาลต าบลัะพิัารณาตดัสินดว้ย ราคารวม 
5.2  หากผูเ้สนอราวารายใดมีวุณสมบติัไม่ถูกตอ้หตามนอ้  2.   หรือยืน่หลกัฐานการเสนอ 

ราวาไม่ถูกตอ้หหรือไม่วรบถว้นตามนอ้ 3. หรือยืน่ซอหสอบราวาไม่ถูกตอ้หตามนอ้ 4.  แลว้ วณะกรรมการพิัารณาผล
การสอบราวาัะไม่รับพิัารณาราวานอหผูเ้สนอราวารายนั้น เวน้แต่เป็นนอ้ผดิพลาดหรือผิดหลหเพียหเล็กนอ้ย  หรือท่ี
ผดิแผกไปัากเห่ือนไนนอหเอกสารสอบราวาในส่วนท่ีมิใช่สาระส าวญั  ทั้หน้ีเฉพาะในกรณีท่ีพิัารณาเห็นวา่  ัะเป็น
ประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลเท่านั้น   

5.3  เทศบาลต าบลสหวนสิทธิไม่พิัารณาราวานอหผูเ้สนอราวา  โดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณีดหัต่อไปน้ี 
(1) ไม่ปรากฎช่ือผูเ้สนอราวารายนั้น  ในบญัชีผูรั้บเอกสารสอบราวา  หรือในหลกัฐาน 

การรับเอกสารสอบราวานอหเทศบาลต าบล 
(2)  ไม่กรอกช่ือนิติบุววล   หรือลหลายมือช่ือผูเ้สนอราวาอยา่หหน่ึหอยา่หใดหรือทั้หหมดในใบเสนอ

ราวา 
(3)  เสนอรายละเอียดแตกต่าหไปัากเห่ือนไนท่ีก าหนดในเอกสารสอบราวาท่ีเป็นสาระส าวญั  หรือมี

ผลท าใหเ้กิดววามไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราวารายอ่ืน 
(4)  ราวาท่ีเสนอมีการนดูลบ ตก เติม แกไ้น เปล่ียนแปลห  โดยผูเ้สนอราวามิไดล้หลายมือช่ือพร้อม

ประทบัตรา (ถา้มี)  ก ากบัไว ้
5.4  ในการตดัสินการสอบราวาหรือในการท าสัญญา วณะกรรมการพิัารณาผลการสอบราวา  หรือ

เทศบาลต าบล มีสิทธิใหผู้เ้สนอราวาช้ีแัหนอ้เท็ััริห    สภาพฐานะ  หรือนอ้เท็ั ัริหอ่ืนใดท่ีเก่ียวนอ้หกบั  ผูเ้สนอราวา
ได ้ เทศบาลต าบล มีสิทธิท่ีัะไม่รับราวาหรือไม่ท าสัญญาหากหลกัฐานดหักล่าวไม่มีววามเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ห 
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5.5  เทศบาลต าบลทรหไวซ่ึ้หสิทธิท่ีัะไม่รับราวาต ่าสุด  หรือ  ราวาหน่ึหราวาใด  หรือ  ราวาท่ีเสนอ 
ทั้หหมดก็ได ้ และอาัพิัารณาเลือกัา้หในั านวนหรือนนาด  หรือ  เฉพาะรายการหน่ึหรายการใด  หรืออาััะยกเลิก
การสอบราวาโดยไม่พิัารณาัดััา้หเลยก็ไดสุ้ดแต่ัะพิัารณา  ทั้หน้ี  เพื่อประโยชน์นอหทาหราชการเป็นส าวญั  และให้
ถือวา่การติดสินนอหเทศบาลต าบลเป็นเด็ดนาด  ผูเ้สนอราวาัะเรียกร้อหว่าเสียหายใด ๆ มิได ้ รวมทั้หเทศบาลต าบลัะ
พิัารณายกเลิกการสอบราวา  และลหโทษผูเ้สนอราวาเสมือนเป็นผูทิ้้หหาน  หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราวากระท า
ไปโดยไมสุ่ัริตหรือมีการสมยอมกนัในการเสนอราวา 

ในกรณีท่ีผูเ้สนอราวาต ่าสุดเสนอราวาต ่าันวาดหมายไดว้า่ไม่อาัด าเนินหานตามสัญญาให้
วณะกรรมการพิัารณาผลการสอบราวา  หรือ  เทศบาลต าบลัะใหผู้เ้สนอราวานั้นช้ีแัหและแสดหหลกัฐานท่ีท าใหเ้ช่ือ
ไดว้า่ผูเ้สนอราวาสามารถด าเนินหานตามสอบราวาัา้หใหเ้สร็ัสมบูรณ์  หากว าช้ีแัหไม่เป็นท่ีรับฟัหได ้ เทศบาลต าบล
มีสิทธิท่ีัะไม่รับราวานอหผูเ้สนอราวารายนั้น 

  6.  การท าสัญญาจ้าง 
                    ผูช้นะการสอบราวาัะตอ้หท าสัญญาัา้หตามแบบสัญญาดหัระบุในนอ้  1.3  กบัเทศบาลต าบล  ภายใน 7 วนั                   
นบัถดััากวนัท่ีไดรั้บแัห้  และัะตอ้หวาหหลกัประกนัสัญญาเป็นั านวนเหินเท่ากบั  ร้อยละห้า  (5%)                                                
นอหราวาว่าัา้หท่ีสอบราวาได ้ ใหเ้ทศบาลต าบลยดึถือไวใ้นนณะท าสัญญา  โดยใชห้ลกัประกนัอยา่หหน่ึหอยา่หใด 
ดหัต่อไปน้ี 

 6.1 เหินสด 
 6.2 เช็วท่ีธนาวารสั่หั่ายใหแ้ก่เทศบาลต าบล  โดยเป็นเช็วลหวนัท่ีท่ีท าสัญญา  หรือก่อนหนา้นั้น                                     

ไม่เกิน  3  วนัท าการนอหทาหราชการ 
6.3 หนหัสือว ้าประกนันอหธนาวารภายในประเทศ  ตามแบบหนหัสือว ้าประกนั  ดหัระบุในนอ้ 1.4 
6.4 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
6.5 หนหัสือว ้าประกนันอหบริษทัเหินทุนท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิัการเหินทุนเพื่อการ 

พาณิชยแ์ละประกอบธุรกิัว ้าประกนัตามประกาศนอหธนาวารแห่หประเทศไทย  ตามรายช่ือบริษทัเหินทุนท่ีธนาวาร
แห่หประเทศไทยไดแ้ัห้เวยีนใหส่้วนราชการต่าห ๆ ทราบแลว้  โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามตวัอยา่หหนหัสือว ้าประกนันอห
ธนาวารตามท่ีวณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุก าหนด  (การใชห้ลกัประกนัตามนอ้น้ีใชเ้ฉพาะสัญญาัา้หก่อสร้าหท่ีมี
วหเหินไม่เกิน  10  ลา้นบาท) 

หลกัประกนัน้ีัะวืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย  ภายใน  15  วนั  นบัถดััากวนัท่ีผูช้นะการสอบราวา                        
(ผูรั้บัา้ห) พน้ัากนอ้ผกูพนัตามสัญญาัา้หแลว้ 

           7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
เทศบาลต าบลัะั่ายเหินว่าัา้หท าหาน   ก่อสร้างถนน  คสล.  เสาอฐิ – บ้านหม้อ  หมู่ที ่  7  ต าบลดอนทราย   

อ าเภอควนขนุน   จังหวดัพทัลุง โดยแบ่หออกเป็น     1   หวด  วือ 

 



- 5 - 

                    งวดสุดท้าย   เป็นั านวนเหินในอตัราร้อยละ  100  นอหว่าัา้ห  เม่ือผูรั้บัา้หไดป้ฏิบติัหาน  ก่อสร้างถนน                      
คสล.  เสาอฐิ – บ้านหม้อ  หมู่ที ่  7  ต าบลดอนทราย   อ าเภอควนขนุน   จังหวดัพทัลุง   กว้าง  4  เมตร   ยาว  90  เมตร   
หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50  เมตร  รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดอนทราย                          
พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐาน  จ านวน 1 ป้าย   

  และผูรั้บัา้หไดป้ฏิบติัหานทั้หหมดใหแ้ลว้เสร็ัเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้หท าสถานท่ีก่อสร้าหใหส้ะอาด
เรียบร้อย 

 8.  อตัราค่าปรับ 
ว่าปรับตามแบบสัญญาัา้หัะก าหนดในอตัราร้อยละ 0.25   นอหว่าัา้หตามสัญญาต่อวนั 

 9.  การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
ผูช้นะการสอบราวาซ่ึหไดท้  านอ้ตกลหเป็นหนหัสือ   หรือท าสัญญาัา้หตามแบบดหัระบุใน 

นอ้ 1.3  แลว้แต่กรณี  ัะตอ้หรับประกนัววามช ารุดบกพร่อหนอหหานัา้หท่ีเกิดน้ึนภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่   -   เดือน                      
2   ปี  นบัถดััากวนัท่ีเทศบาลต าบลไดรั้บมอบหาน โดยผูรั้บัา้หตอ้หรีบัดัการซ่อมแซมแกไ้นใหใ้ชก้ารไดดี้ดหัเดิม                 
ภายใน    7    วนั  นบัถดััากวนัท่ีไดรั้บแัห้ววามช ารุดบกพร่อห 

 10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
                   10.1 เหินว่าัา้หส าหรับหานวร้ัหน้ี  ไดม้าัาก   เงินอุดหนุนทัว่ไปของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                    
เพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศปีงบประมาณ                        
พ.ศ. 2557  การลหนามในสัญญาัะกระท าไดต่้อเม่ือ  เทศบาลต าบล  ไดรั้บอนุมติัเหินว่าัา้หตามโวรหการและมี                         
หบประมาณเพียหพอต่อการเบิกั่ายแลว้เท่านั้น      
                   10.2 เม่ือเทศบาลต าบลไดว้ดัเลือกผูเ้สนอราวารายใดใหเ้ป็นผูรั้บัา้หและไดต้กลหัา้หตามสอบราวาัา้หแลว้ 
ถา้ผูรั้บัา้หัะตอ้หสั่หหรือน าส่ิหนอหมาเพื่อหานัา้หดหักล่าวเนา้มาัากต่าหประเทศ  และนอหนั้นตอ้หน าเนา้มาโดยทาหเรือ                
ในเส้นทาหท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่ และสามารถใหบ้ริการรับนนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวหวมนาวมประกาศก าหนด                 
ผูเ้สนอราวา ซ่ึหเป็นผูรั้บัา้หัะตอ้หปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่หเสริมการพาณิชยนาว ี ดหัน้ี 

 (1)  แัห้การสั่หหรือน าส่ิหนอหดหักล่าวเนา้มาัากต่าหประเทศต่อส านกัหาน  กรมการขนส่งทางน า้และ
พาณชิยนาว ี ภายใน 7 วนั  นบัถดััากวนัท่ีผูรั้บัา้หสั่หหรือซ้ือนอหัากต่าหประเทศ  เวน้แต่เป็นนอหท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวหวมนาวมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้

 (2)  ัดัการใหส่ิ้หนอหดหักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบั  เรือไทยัากต่าหประเทศ
มายหัประเทศไทย  เวน้แต่ัะไดรั้บอนุญาตัาก  กรมการขนส่งทางน า้และพาณชิยนาว ีใหบ้รรทุกส่ิหนอหนั้นโดยเรืออ่ืน
ท่ีมิใช่เรือไทย  ซ่ึหัะตอ้หไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกนอหลหเรืออ่ืน  หรือเป็นนอหท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวห
วมนาวมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 
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       (3)  ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2)  ผูรั้บัา้หัะตอ้หรับผิดตามกฎหมาย  วา่ดว้ยการส่หเสริมการ
พาณิชยนาว ี

10.3 ผูเ้สนอราวาซ่ึหเทศบาลต าบลไดว้ดัเลือกแลว้ไม่ไปท าสัญญาหรือนอ้ตกลห  ภายในเวลาท่ีทาหราชการ 
ก าหนดระบุในนอ้  6  เทศบาลต าบลอาัพิัารณาเรียกร้อหใหช้ดใชว้วามเสียหาย (ถา้มี)  รวมทั้หัะพิัารณาใหเ้ป็นผูทิ้้ห
หานตามระเบียบนอหทาหราชการ 

10.4  เทศบาลต าบลสหวนสิทธิท่ีัะแกไ้น  เพิ่มเติมเห่ือนไนหรือนอ้ก าหนดในแบบสัญญาใหเ้ป็นไปตาม 
ววามเห็นนอหอยัการัหัหวดัหรือส านกัหานอยัการสูหสุด (ถา้มี) 

11. มาตรฐานฝีมือช่าง 
เม่ือเทศบาลต าบล ไดว้ดัเลือกผูเ้สนอราวารายใดให้เป็นผูรั้บัา้หและไดต้กลหัา้ห 

ก่อสร้าหตามประกาศน้ีแลว้ ผูเ้สนอราวาัะตอ้หตกลหวา่ในการปฏิบติัหานก่อสร้าหดหักล่าว  ผูเ้สนอราวาัะตอ้หมีและใช้
ผูผ้า่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าหัากกระทรวหแรหหานและสวสัดิการสัหวม  หรือผูมี้วฒิุบตัรระดบั ปวช. ปวส. และ 
ปวท. หรือเทียบเท่าัากสถาบนัการศึกษาท่ี ก.พ. รับรอหใหเ้นา้รับราชการได ้ในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 10 นอหแต่ละ
สานาช่าห แต่ัะตอ้หมีช่าหั านวนอยา่หนอ้ย 1 วน ในแต่ละสานาช่าหดหัต่อไปน้ี 

 11.1                              -                                .      
 11.2                              -                                   .                        
 11.3                              -                                   .     

12.  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพงึปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ทีก่ฎหมายและระเบียบได้ 
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 
 

             เทศบาลต าบลดอนทราย       
                                                           ธนญัญา   ศิริวฒัน์ 

               วนัที ่   17   เดือน   ธันวาคม   พ.ศ.  2557 
 
 


