
 

 

เอกสารสอบราคาจาง เลขท่ี ๗ / ๒๕๕๘ 

สอบราคาจางโครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑) เทศบาลตําบลบางตะบูน   

แบบตอกเข็ม หมูท่ี 4  บานคลองขุด  ตําบลบางตะบูน  อําเภอบานแหลม  จังหวัดเพชรบรุ ี จํานวน  ๑  หลัง 

ตามประกาศเทศบาลตําบลบางตะบนู 

ลงวันท่ี  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 
 

................................................................... 
 

เทศบาลตําบลบางตะบูน ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "เทศบาลตําบลบางตะบูน" มีความประสงคจะ

สอบราคาจางโครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  (สถ.ศพด.๑) เทศบาลตําบลบางตะบูน  แบบ

ตอกเข็ม  หมูที่ 4  บานคลองขุด  ตําบลบางตะบูน  อําเภอบานแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  จํานวน  ๑  หลัง  

ตามแบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ขนาดไมเกิน ๕๐ คน แบบที่ สถ.ศพด.๑  กรม

สงเสรมิการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย (และแกไขเพ่ิมเตมิ) 

โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้  

                 ๑. เอกสารแนบทายเอกสาร สอบราคา 

                       ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 

                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 

                       ๑.๓ แบบสัญญาจาง 

                       ๑.๔ แบบหนังสอืคํ้าประกัน 

                                (๑) หลักประกนัสัญญา 

                                (๒) หลกัประกันการรับเงนิคาจางลวงหนา 

                                (๓) หลกัประกนัผลงาน 

                       ๑.๕ สูตรการปรับราคา 

                       ๑.๖ บทนยิาม 

                                (๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 

                                (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                       ๑.๗     แบบบัญชีเอกสาร 

                                (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

                                (๒) บัญชีเอกสารสวนที ่๒ 

                       ๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ. (Bill of Quantities) 

(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะเสนอราคาไดรูขอมูลได

เทาเทยีมกันและเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดไูด)  

                       ๑.๙ เอกสารแนบอ่ืนๆ 
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๒. คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 

๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนนติบิุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง 

๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและ 

ไดแจงเวยีนช่ือแลว หรอืไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ

ของทางราชการ  

๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วัน 

ประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตาม

ขอ ๑.๖ 

๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสทิธิ์หรอืความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึน 

 ศาลไทย เวนแตรัฐบาล ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสทิธิ์และความคุมกันเชนวานัน้  

   ๒.๕ ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของเทศบาล

ตําบลบางตะบูน 

   ๒.๖ นติบิุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ  รายจาย  

หรอืแสดงบัญชีรายรับ  รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

   ๒.๗ นติบิุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ  ซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ

กรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

   ๒.๘ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมี

มูลคาไมเกนิสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจะจายเปนเงนิสดก็ได 

   ๒.๙ มีผลงานกอสรางประเภทเดยีวกันและเปนสัญญาเดยีวกันเทานัน้ในวงเงนิไมนอยกวา        

๖๐๐,๐๐๐  บาท (หกแสนบาทถวน)  และตองไมเปนผูถูกแจงเวยีนช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ                                                                                                                             

๓. หลักฐานการเสนอราคา 

   ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา    โดยแยกไว 

นอกซองใบเสนอราคา เปน ๒ สวน คอื  

                     ๓.๑ สวนที ่๑ อยางนอยตองมีเอกสารดงัตอไปนี้ 

         (๑) ในกรณผูีเสนอราคาเปนนติบิุคคล 

                                 (ก) หางหุนสวนสามัญหรอืหางหุนสวนจํากดั ใหยื่นสําเนาหนงัสอืรบัรองการ          

จดทะเบยีนนติบิุคคล  บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                 (ข) บรษิัทจํากดัหรอืบรษิัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสอืรับรองการจด

ทะเบยีนนติบิุคคล หนังสอืบรคิณหสนธ ิบัญชีรายช่ือกรรมการผูจดัการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชี

ผูถอืหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
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(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง 

(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณทีี่ผูเขารวมคาฝายใดเปน

บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่น

เอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 

(๔) สําเนาทะเบยีนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูมอบและผูรับมอบ

อํานาจ (ถามี) สําเนาใบทะเบยีนพาณชิย และสําเนาใบทะเบยีนภาษมูีลคาเพ่ิม 

(๕) บัญชีเอกสารสวนที ่๑ ทัง้หมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน

ขอ ๑.๗ (๑) 

                       ๓.๒ สวนที ่๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(๑) หนังสอืมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณทีี่ผูเสนอราคามอบ

อํานาจใหบุคคลอ่ืน ลงนามในใบเสนอราคาแทน 

(๒) บัญชีรายการกอสราง (หรอืใบแจงปรมิาณงาน) ซ่ึงจะตองแสดงรายการ

วัสด ุอุปกรณคาแรงงาน ภาษปีระเภทตาง ๆ รวมทัง้กําไรไวดวย 

(๓) บัญชีเอกสารสวนที ่๒ ทัง้หมดทีไ่ดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน

ขอ ๑.๗ (๒) 

๔. การเสนอราคา 

๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมี

เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาให

ชัดเจน จํานวนเงนิที่เสนอจะตองระบุตรงกันทัง้ตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรอืแกไข หากมีการ

ขูดลบ ตกเตมิ แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวย 

ทุกแหง 

๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางให

ครบถวน ในการเสนอราคา ใหเสนอเปนเงนิบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และ

หรอืราคา ตอหนวย และหรอืตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทัง้นี้ ราคารวมที่

เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 

                       ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน นับแตวันเปดซอง            

ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยนืราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการ

เสนอราคามิได 
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 ๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนนิการกอสรางแลวเสร็จไมเกนิ ๒๑๐ วัน  

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรอืวันที่ไดรับหนังสอืแจงจากเทศบาลตําบลบางตะบูนใหเริ่มทํางาน  

๔.๔ กอนยื่นซองสอบราคา ผู เสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และ

รายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและ เขาใจเอกสารสอบราคา ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตาม

เงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซอง  ถึง

ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจางโครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  (สถ.ศพด.๑)  

เทศบาลตําบลบางตะบูน แบบตอกเข็ม หมูที่ 4  บานคลองขุด  ตําบลบางตะบูน  อําเภอบานแหลม  จังหวัด

เพชรบุรี  โดยระบุไวที่หนาซองวา "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  ๗/๒๕๕๘ " ยื่นตอ

เจาหนาที่ ในวันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ถงึวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแตเวลา  ๐๘.๓๐  น.  

ถงึเวลา  ๑๖.๓๐  น.  ณ กองคลังเทศบาลตําบลบางตะบูน  และในวันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต

เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. ณ หองประชุมธนสทิธิ์ สถานตีํารวจภูธรเมืองเพชรบุร ี 

                        เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลว  จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 

                        คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา          

แตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศ

สอบราคาหรอืไม และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสทิธไิดรับการคัดเลอืกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 

  หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซอง           

ใบเสนอราคาวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตาม

ขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง                 

เปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศ

รายช่ือผูเสนอราคาที่มีสทิธไิดรับการคัดเลอืก และเทศบาลตําบลบางตะบูนจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคา

ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวนิจิฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปน

ประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูรเิริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 

   ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาทีมี่

ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรอืเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอัน

เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด

ภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของ            

ผูวาราชการจังหวัดใหถอืเปนที่สุด 

   คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิ

ไดรับการคัดเลือก ดังกลาวขางตน ณ  หองประชุมธนสิทธิ์ สถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี ในวันที่  ๒๘ 

กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ตัง้แตเวลา ๐๙.๓๐ น. เปนตนไป  

  

                                

 

 



-๕- 

 

การยื่นอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซอง           

ใบเสนอราคา เวนแตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแก

ทางราชการอยางยิ่ง และในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และ

เห็นวาการยกเลกิการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนนิการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิง่ให

ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลกิการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

๕. หลักเกณฑและสทิธใินการพิจารณาราคา 

    ๕.๑ ในการสอบราคาครัง้นี้เทศบาลตําบลบางตะบูนจะพิจารณาตัดสนิดวยราคารวม 

๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ

ราคาไมถูกตองหรอืไมครบถวนตามขอ ๓ หรอืยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการฯ

จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่            

ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทัง้นี้ เฉพาะในกรณทีี่พิจารณาเห็นวา

จะเปนประโยชนตอเทศบาลตําบลบางตะบูนเทานั้น  

๕.๓ เทศบาลตําบลบางตะบูนสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการ

ผอนผันในกรณดีังตอไปนี้ 

      (๑) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนัน้ ในบัญชีผูรับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐาน

การรับเอกสารสอบราคา ของเทศบาลตําบลบางตะบูน 

(๒) ไมกรอกช่ือนติบิุคคลและบุคคลธรรมดา หรอืลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่ง

อยางใด หรอืทัง้หมดในใบเสนอราคา 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เปน

สาระสําคัญ หรอืมีผลทําใหเกดิความไดเปรยีบเสยีเปรยีบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 

(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แกไขเปลี่ยนแปลง โดยผู เสนอราคามิได          

ลงลายมือช่ือพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 

๕.๔ ในการตัดสนิการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา

หรอืเทศบาลตําบลบางตะบูน มีสิทธิ์ใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดที่

เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได เทศบาลตําบลบางตะบูนมีสทิธทิี่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐาน

ดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรอืไมถูกตอง 

๕.๕ เทศบาลตําบลบางตะบูน ทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่ง           

ราคาใด หรอืราคาที่เสนอทัง้หมดก็ได และอาจพิจารณาเลอืกจางในจํานวน หรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการ

หนึ่ งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ  สอบราคาโดยไม พิจารณาจัดจาง เลยก็ ได  สุดแตจะ

พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสิน ของเทศบาลตําบล                 

บางตะบูน เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรยีกรองคาเสยีหายใด ๆ มิได รวมทัง้เทศบาลตําบลบางตะบูน จะ 

 

 

 

 



-๖- 

 

พิจารณายกเลกิการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการ

คัดเลอืกหรอืไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสาร 

อันเปนเท็จ หรอืใชช่ือบุคคลธรรมดา หรอืนติบิุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน  

ในกรณทีี่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญา

ได คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือเทศบาลตําบลบางตะบูนจะใหผูเสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดง

หลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณหากคําช้ีแจง          

ไมเปนที่รับฟงไดเทศบาลตําบลบางตะบูนมีสทิธทิี่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนัน้ 

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มี

สทิธไิดรับการคัดเลอืกตามที่ไดประกาศรายช่ือไว ตามขอ ๔.๕ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับ

ผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ เทศบาลตําบลบางตะบูน มีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูเสนอราคาที่มี

สิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายช่ือตามขอ ๔.๕ และเทศบาลตําบลบางตะบูน           

จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนัน้เปนผูทิ้งงาน 

ในกรณนีี้หากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา  การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่

ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการ          

เปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

๖. การทําสัญญาจาง 

ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับเทศบาล

ตําบลบางตะบูน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน

เทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่สอบราคาไดใหเทศบาลตําบลบางตะบูน ยดึถอืไวในขณะทําสัญญา โดย

ใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

๖.๑ เงนิสด 

๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาลตําบลบางตะบูน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา

หรอืกอนหนานัน้ไมเกนิ ๓ วันทําการ 

๖.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน

ขอ ๑.๔ (๑) 

๖.๔ หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท

เงนิทุน หรอืบรษิัทเงนิทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกจิการเงนิทุนเพื่อการพาณชิยและประกอบ

ธุรกจิคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบ

แลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสอืคํ้าประกัน ดังระบุในขอ ๑ .๔ (๑) 

 ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 

 

  

 



-๗- 

 

หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย  ภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ผูชนะการ               

สอบราคา  (ผูรับจาง)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

๗. คาจางและการจายเงนิ 

    เทศบาลตําบลบางตะบูน จะจายเงนิคาจาง โดยแบงออกเปน ๔ งวด ดังนี้ 

งวดที่ ๑ ระยะเวลา ๙๐ วัน  เปนเงนิรอยละ ๓๐ ของวงเงนิคาจาง เม่ือผูรับจางทําการ  

           ปกผังบรเิวณกอสราง , ตอกเสาเข็มรับฐานรากอาคาร , หลอฐานรากอาคาร ,  

           หลอเสาอาคาร , หลอคานอาคาร  แลวเสร็จ 

งวดที่ ๒ ระยะเวลา ๔๕ วัน  เปนเงนิรอยละ ๓๐ ของวงเงนิคาจาง เม่ือผูรับจางทําการ  

           หลอพื้นอาคาร , ประกอบโครงหลังคาอาคาร (ไมรวมมุงหลังคา)  แลวเสร็จ 

งวดที่ ๓ ระยะเวลา ๔๕ วัน  เปนเงนิรอยละ ๒๕ ของวงเงนิคาจาง เม่ือผูรับจางทําการ  

           มุงหลังคา , กออิฐฉาบปูนผนังอาคาร , ตดิตัง้วงกบประตู , หนาตางอาคาร , 

           ปูกระเบื้องพื้นอาคาร (ยกเวนหองน้ํา)  แลวเสร็จ 

งวดสุดทาย ระยะเวลา ๓๐ วัน  เปนเงนิรอยละ ๑๕ ของวงเงนิคาจาง เม่ือผูรับจางทํา 

   การตดิตัง้สุขภัณฑ , ทาสอีาคาร , งานไฟฟา – ประปา และงานอ่ืน ๆ ที่เหลอื  

   พรอมตดิตัง้ปายโครงการ รวมทัง้เก็บกวาดสถานที่กอสรางใหสะอาดเรยีบรอย 

   พรอมสงมอบงาน   แลวเสร็จ 

๘. อัตราคาปรับ 

คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญา

ตอวัน 

๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

    ผูชนะการสอบราคา ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสอื หรอืทําสัญญาจางตามแบบดังระบุใน

ขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลา            

ไมนอยกวา ๒ ป ๐ เดอืน ๐ วัน นับถัดจากวันที่เทศบาลตําบลบางตะบูนไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบ

จัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดดีังเดมิภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

๑๐. ขอสงวนสทิธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

     ๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ๑,๕๒๔,๐๐๐ บาท และจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตําบลบางตะบูน 

จํานวน ๑๕๒,๐๐๐ บาท  รวมงบประมาณทัง้สิ้น ๑,๖๗๖,๐๐๐ บาท 

             การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อเทศบาลตําบลบางตะบูนไดรับ

อนุมัติสมทบวงเงนิคากอสรางโดยจายขาดจากเงนิสะสม แลวเทานั้น   

 

 

 

 

 



-๘- 

              

ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครัง้นี้เปนเงนิทัง้สิ้น ๑,๖๗๖,๐๐๐ บาท 

(หนึ่งลานหกแสนเจ็ดหม่ืนหกพันบาทถวน)   

     ๑๐.๒ เม่ือเทศบาลตําบลบางตะบูนไดคัดเลอืกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและได

ตกลงจางตามสอบราคาจางแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจาก

ตางประเทศและของนัน้ตองนําเขามาโดยทางเรอืในเสนทางที่มีเรอืไทยเดนิอยู และสามารถใหบริการรับขน

ไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติ          

ตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิการพาณชิยนาว ีดังนี้ 

(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือ่ืนได 

 

(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรอืไทยหรอืเรอืที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ

ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือ

อ่ืนที่มิใชเรอืไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือ่ืน 

(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมาย       

วาดวยการสงเสรมิการพาณชิยนาว ี

       ๑๐.๓ ผูเสนอราคาซ่ึงเทศบาลตําบลบางตะบนูไดคัดเลอืกแลวไมไปทําสัญญาหรอื

ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว ในขอ ๖ เทศบาลตําบลบางตะบูน อาจพิจารณา

เรยีกรองใหชดใชความเสยีหายอ่ืน (ถามี) รวมทัง้จะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ 

        ๑๐.๔ เทศบาลตําบลบางตะบูนสงวนสทิธิ์ที่จะแกไขเพ่ิมเตมิเงื่อนไขหรอืขอกําหนดใน 

 แบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงาน อัยการสูงสุด (ถามี) 

๑๑. การปรับราคาคางานกอสราง 

   การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชใน

กรณทีี่คางานกอสรางลดลงหรอื เพ่ิมข้ึน โดยวธิกีารตอไปนี้ 

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตาม           

มตคิณะรัฐมนตรเีม่ือวันที่  ๒๒ สงิหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลอืผูประกอบอาชีพงานกอสราง 

ตามหนังสอืสํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สงิหาคม ๒๕๓๒ 

สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่

กําหนดไวในสัญญา หรอืภายใน ระยะเวลาทีเ่ทศบาลตําบลบางตะบูนไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทาง

ราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕  

 

 

 

 



-๙- 

 

๑๒. มาตรฐานฝมอืชาง 

    เม่ือเทศบาลตําบลบางตะบูน ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและได      

ตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลวผูเสนอราคา จะตองตกลงวาในการปฏิบัตงิานกอสรางดังกลาวผูเสนอ

ราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก เทียบเทาจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ.

รับรอง หรอืผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรอืเทยีบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให

เขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ  ๑๐  ของแตละสาขาชาง  แตจะตองมีชางจํานวน                      

อยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้  

                            ๑๒.๑  ชางโยธา 

๑๓. การปฏบิัตติามกฎหมายและระเบยีบ 

    ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและ

ระเบยีบไดกําหนดไวโดย เครงครัด 

          

    เทศบาลตําบลบางตะบูน 

 

 

            ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 

 


