
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลดอนทราย 
เร่ือง  สอบราคาจ้างท างานก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญขนาดกลาง 
    บ้านเกาะทอง  หมูท่ี่  6   ต าบลดอนทราย   อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 

 ------------------------------------------ 
       ด้วยเทศบาลต าบลดอนทราย   อ าเภอควนขนุน   จังหวัดพัทลุง   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างท างาน    
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญขนาดกลาง  บ้านเกาะทอง  หมู่ที่  6  ต าบลดอนทราย  ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าบาดาล  พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐาน  จ านวน  1  ป้าย   

               ราคางบประมาณในงานก่อสร้างครั้งนี้  เป็นเงิน  1,180,600.-บาท                                                                                       
(-เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหม่ืนหกร้อยบาทถ้วน-)   

              ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังนี้.- 
              1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน  
ท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
 3. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์   และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 4. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน   ในวงเงินไม่น้อยกว่า    590,000.-บาท  
              5. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคา   หรือไม่เป็นการกระท า 
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   ในการสอบราคาครั้งนี้ 
              6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย                              
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
              7.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า                            
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
  ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง   ในวันที่   9   เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ.   2558    ระหว่างเวลา   14.30    น.   
ถึงเวลา 16.00   น.  โดยพร้อมกัน  ณ. ส านักงานเทศบาลต าบลดอนทราย  เลขที่  237  หมู่ที่  7   ต าบลดอนทราย   
อ าเภอควนขนุน   จังหวัดพัทลุง    ผู้เสนอราคาจะต้องไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง    หากไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง   
ตามวันและเวลาที่ก าหนด    ถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจและยอมรับเงื่อนไข   รายละเอียดต่าง ๆ   สภาพพ้ืนที่   ในสถานที่
ก่อสร้างของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้ว   จะน ามาโต้แย้งใด ๆ  ในภายหลังมิได้ทั้งสิ้น   และก าหนดรับฟังค าชี้แจง
รายละเอียดเพ่ิมเติม   ในวันที่  9  เดือน   พฤศจิกายน    พ.ศ.   2558   เวลา     16.00    น.  เป็นต้นไป  ณ.  ส านักงาน 
เทศบาลต าบลดอนทราย    
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 ก าหนดยื่นซองสอบราคา   ตั้งแต่วันที่   27   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.   2558   ถึงวันที่   9   
เดือน   พฤศจิกายน  พ.ศ.  2558   ระหว่างเวลา   08.30 น.  -  16.30  น.  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลดอนทราย  และ
ในวันที่   10  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2558  ระหว่างเวลา   08.30 น.  -  16.30   น.   ณ . ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ   อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  (ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอ 
ควนขนุน)   อ าเภอควนขนุน   จังหวัดพัทลุง    

                

                และก าหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  11  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  ตั้งแต่เวลา 10.00  น.                     
เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ                                           
(   ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอควนขนุน  )   

                ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่หน่วยงาน    กองคลัง   เทศบาลต าบลดอนทราย    
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้    ในราคาชุดละ    3,000.-  บาท  ระหว่างวันที่   27   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.   2558    
ถึงวันที่   9  เดือน   พฤศจิกายน    พ.ศ.   2558    หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข      
0 – 7484 – 2190 – 2   ในวันและเวลาราชการ   หรือ  ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์   www.tambondonsai.go.th  
และ  www.gprocurement.go.th 

     ประกาศ     ณ    วันที่     27    เดือน    ตุลาคม    พ.ศ.    2558 

 

       (ลงชื่อ)           ศุภพงศ์   ทองศรีนุ่น  
           (  นายศุภพงศ์    ทองศรีนุ่น )   
                    นายกเทศมนตรีต าบลดอนทราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


 

 

เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่   3/2559 
การจ้างท างานก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญขนาดกลาง  บ้านเกาะทอง  หมู่ที ่ 6 

ต าบลดอนทราย   อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
ตามประกาศเทศบาลต าบลดอนทราย  ลงวันที ่  27   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  2558 

--------------------------------------- 
                    เทศบาลต าบลดอนทราย    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “เทศบาลต าบล”   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง                         
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญขนาดกลาง  บ้านเกาะทอง  หมู่ที่  6  ต าบลดอนทราย                              
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าบาดาล  พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐาน  จ านวน  1  ป้าย   

ราคางบประมาณในงานก่อสร้างครั้งนี้  เป็นเงิน  1,180,600.-  บาท                                                                                       
(-เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหม่ืนหกร้อยบาทถ้วน-)   

                  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
   1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจ้าง 
1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน  (หลักประกันสัญญา) 
1.5              - 

  2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ  หน่วยการบริหารราชการ                

ส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  

เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
2.4 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  590,000.-บาท 
2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าสอบราคา  หรือไม่เป็นการ 

กระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาครั้งนี้ 
                    2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                    2.7  ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์  ของกรมบัญชีกลางที่เวปไซต์ศูนย์ข้อมูล                
จัดซื้อจัดจ้าง 
                   2.8  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
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               3.  หลักฐานการเสนอราคา 

                   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้.- 
3.1 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  

       (ถ้ามี)    พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

                       ส าหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีส าเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียน                  
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
             และบุคคลธรรมดาจะต้องมีส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาบัตรประจ าตัว 
ผู้เสียภาษี  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                    3.2 หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ านาจให้ 
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

              3.3 ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการก าหนด 

ผลงานตามข้อ 2.4) 

3.4 บัญชีรายการก่อสร้าง หรือ  ใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์  ค่าแรงงาน ภาษี 
ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 

             3.5  ส าเนาใบเสรจ็รับเงิน  ค่าซื้อรูปแบบและรายการพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
               3.6 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา 

                4.  การยื่นซองสอบราคา 

4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสาสอบราคานี้โดยไม่มี 

เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงินที่
เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2   ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 

ในการเสนอราคา   ให้เสนอเป็นเงินบาท   และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม  และหรือ
ราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้าย        ใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

    ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า    180    วัน   นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดย
ภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

 4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน    60    วัน   นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลต าบลให้เริ่มท างาน 
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 4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและ 

เข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

                4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคา  ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย    จ่าหน้าซองถึง “ประธาน
คณะกรรมการ 

เปิดซองสอบราคา” โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี   3/2559 ”โดยยื่นโดยตรงตอ่
เจ้าหน้าที่รับซอง ของเทศบาลต าบลดอนทราย  ตั้งแต่วันที่   27  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2558  ถึงวันที่  9  เดือน  
พฤศจิกายน             พ.ศ. 2558  ระหว่างเวลา  08.30 น. – 16.30 น.  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลดอนทราย  และใน
วันที่  10  เดือน  พฤศจิกายน       พ.ศ.  2558   ระหว่างเวลา  08.30  น. – 16.30 น.  ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
ซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  (   ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอควนขนุน  )  จังหวัดพัทลุง 

                   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการ 
เปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  11   เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ.2558   ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  
เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  ( ส านักงาน
ท้องถิ่นอ าเภอควนขนุน  )   

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้  เทศบาลต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 

5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2.   หรือยื่นหลักฐานการเสนอ 

ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3. หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4.  แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือที่ผิดแผกไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่า  จะเป็นประโยชน์ต่อ
เทศบาลต าบลเท่านั้น   

                  5.3  เทศบาลต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1)  ไม่ปรากฎชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐาน 

การรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบล 
  (2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล   หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
  (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ  หรือมีผลท า
ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 

                      (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 
                     5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  หรือ
เทศบาลต าบล มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง    สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เก่ียวข้องกับ  ผู้เสนอราคาได้  
เทศบาลต าบล มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

 
 



 

 

- 4 - 

 

5.5 เทศบาลต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือ  ราคาหนึ่งราคาใด  หรือ  ราคาที่เสนอ 

ทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด  หรือ  เฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการ
สอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่า
การติดสินของเทศบาลต าบลเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมทั้งเทศบาลต าบลจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่
สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

       ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคา  หรือ  เทศบาลต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคา
สามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  เทศบาลต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคา
ของผู้เสนอราคารายนั้น 

   6. การท าสัญญาจ้าง 

                   ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3  กับเทศบาลต าบล  ภายใน  
7 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ  ร้อยละห้า  (5%) ของราคา
ค่าจ้างท่ีสอบราคาได้  ให้เทศบาลต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

           6.1 เงินสด 

           6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา  หรือก่อนหน้านั้น                                     
ไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 

6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกัน  ดังระบุในข้อ 1.4 
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

6.5 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการ 

พาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารตามท่ี
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด  (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน                 
10  ล้านบาท) 

         หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  ภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา                        
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
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           7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
เทศบาลต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง  ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญขนาดกลาง  บ้านเกาะทอง                       

หมู่ที่  6  ต าบลดอนทราย   อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง   โดยแบ่งออกเป็น    1   งวด  คือ 

                    งวดสุดท้าย   เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  100  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  ก่อสร้างประปา
หมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญขนาดกลาง  บ้านเกาะทอง  หมู่ที่  6  ต าบลดอนทราย   ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากร
น้ าบาดาล  พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐาน  จ านวน  1  ป้าย    และผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย    
ตามสัญญา  รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

8.  อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.10   ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

  9.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ   หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน 

ข้อ 1.3  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า   -   เดือน                      
2   ปี  นับถัดจากวันที่เทศบาลต าบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม                 
ภายใน    7    วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

 10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

                   10.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานครั้งนี้  ได้มาจาก   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ การพัฒนาแหล่งน้ า   (ก่อสร้างระบบประปา)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  การ
ลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  มีผลใช้
บังคับ และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งใบอนุมัติเงินประจ างวดเท่านั้น  ส าหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบ                         
ประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้   
                   10.2 เมื่อเทศบาลต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว 

ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือ                
ในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด                 
ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

      (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน  กรมการขนส่งทางน้ าและ
พาณิชยนาวี  ภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
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                            (2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ  เรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก  กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

    (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย  ว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี 

10.3  ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง  ภายในเวลาที่ทางราชการ 
ก าหนดระบุในข้อ  6  เทศบาลต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ 

10.4  เทศบาลต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม 

ความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้าม)ี 

                          10.5 กรณีท่ีมีการเสนอราคาท่ีไม่อยู่ในฐานภาษีเดียวกัน  เทศบาลต าบลดอนทรายขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณา ให้อยู่ในฐานภาษีเดียวกันเท่านั้น 

11.  มาตรฐานฝีมือช่าง 

เมื่อเทศบาลต าบล ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง 

ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่าน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่
จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

 11.1               วุฒิ ปวส. สาขาก่อสร้าง        .      

 11.2                              -                                   .                        

 11.3                              -                                   .     

12.  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ 
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 

                           เทศบาลต าบลดอนทราย 

        ธนัญญา  ศิริวัฒน์  

วันที่   27   เดือน   ตุลาคม    พ.ศ.  2558 


