
 
ประกาศเทศบาลต าบลบ้านสวน 

เร่ือง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชุมชนบ้านบางมวง  หมู่ที่ 1 

--------------------------------------- 
    ด้วยเทศบาลต าบลบ้านสวน มีความประสงคจ์ะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชุมชน
บ้านบางมวง  หมู่ที่ 1  ต าบลมะกอกเหนือ  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  ซึ่งการ ด าเนินการตาม รูปแบบรายการ
และรายละเอียดตามที่ทางเทศบาลต าบลบ้านสวนก าหนด พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย  

   ราคา กลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  540,000- บาท (ห้าแสนสี่หม่ืนบาทถ้วน )                           
    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบัติดังน้ี  

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงาน
ก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 270,000- บาท  (สองแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคล
อ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบล    
บ้านสวน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

                  ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่   20  พฤษภาคม  2558   ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. 
โดยพร้อมกัน ณ กองช่าง ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านสวน และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  
20  พฤษภาคม  2558   เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้ที่ไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังค าชี้แจงรายละเอียด
เพ่ิมเติมถือว่ารับทราบรายละเอียดทั้งหมดแล้ว 

   ก าหนดยื่นซองสอบราคา ณ สถานที่ในวันและเวลาราชการ ดังนี้.-  
   ยื่นซองสอบราคา ณ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านสวน 
ตั้งแต่วันที่  18  พฤษภาคม  2558   ถึงวันที่  29  พฤษภาคม  2558   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หรือ  ยื่น
ซองสอบราคา ณ   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   อ าเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง  วันที่  2  มิถุนายน   2558  เวลา  09.30 – ๑0.0๐  น.  

   ก าหนดเปิดซองสอบราคาใน วันที่  3  มิถุนายน   2558    ตั้งแต่เวลา   ๑๐.0๐ น.  เป็นต้นไป     
ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
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    ผู้สนใจติดต่อขอรับ /ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,000- บาท ได้ที่  งานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านสวน   ระหว่างวันที่  18  พฤษภาคม  2558   ถึงวันที่  29  พฤษภาคม  
2558  ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซด์ WWW.bansuancity.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๗๔๖๘-๒๕๔๘    ในวันเวลาราชการ 
 
                         
                                             ประกาศ  ณ  วันที่   18   เดือน   พฤษภาคม     พ.ศ. ๒๕๕8 

 
            (ลงชื่อ)………………………………………... 
          ( นายวิจักขณ์   อินทรสมบัติ ) 

                                 นายกเทศมนตรีต าบลบ้านสวน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที ่ 10/๒๕๕8 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชุมชนบ้านบางมวง   หมู่ที่ 1 

ตามประกาศส านักงานเทศบาลต าบลบ้านสวน ลงวันที ่ 18  พฤษภาคม  2558 
*********************************** 

            ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านสวน    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ เทศบาลต าบล” มีความจ าเป็นจะสอบ
ราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชุมชนบ้านบางมวง  หมู่ที่ 1  ต าบลมะกอกเหนือ  ปริมาณงานผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร  ระยะทาง 300 เมตร  หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า 900 ตารางเมตร  ด าเนินการตามรูปแบบรายการและรายละเอียดที่เทศบาลต าบลบ้านสวนก าหนด พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย   

   ราคา กลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ 540,000 .- บาท  (ห้าแสนสี่หม่ืนบาทถ้วน )    
ณ  หมู่ที่  1  ต าบลมะกอกเหนือ  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้   

    ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
   ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
   ๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
   ๑.๓ แบบสัญญาจ้าง 
   ๑.๔  แบบหนังสือค้ าประกัน  (หลักประกันสัญญา ) 

   (๑) หลักประกันซอง 
             (๒) หลักประกันสัญญา 

    ๑.๕  ………………………………………….….. 
    ๑.๖  ………………………………………….…... 

  ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

           ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้าง  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงาน
ของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับ     
เทศบาลต าบล 

 ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้นเคยกัน  ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมข้ึนศาล 
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้นเคยกันเช่นว่านั้น 

๒.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็น นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกับงานท่ี 
สอบราคาจ้าง วงเงินไม่น้อยกว่า 270,000- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลต าบลเชื่อถือ 
  ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้ 

๓.๑ ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
(ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
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     ๓.๒ หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคล
อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  ๓.๓ ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการก าหนด
ผลงานตามข้อ ๒.๓ เท่านั้น ) 

๓.๔ บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณ ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรง  ภาษ ี
ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย  
  ๓.๕ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา 

๔. การยื่นซองสอบราคา 
   ๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มีเงื่อนไข 
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ  ต่ อเติม แก้ไข  เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมทั้งประทับตรา  (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
  ๔.๒ ผู้เสนอราคา  ให้เสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้  ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมภาษีอากรอ่ืน   และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
  ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  45 วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดย
ภายในก าหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  45 วัน   นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง   
                     ๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียดฯลฯ ให้ถี่
ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงเทศบาลต าบลโดยระบุ 
ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่   10/๒๕๕8  ”  โดยยื่นโดยตรงต่อคณะกรรมการรับ
ซองสอบราคา ณ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลังส านักงานเทศบาลต าบลบ้านสวน ตั้งแต่วันที่  18  
พฤษภาคม  2558  ถึงวันที่  29  พฤษภาคม  2558  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หรือยื่นซองสอบราคา ณ   
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ   อ าเภอควนขนุน  วันที่  2  
มิถุนายน  2558  เวลา  09.30 – 10.00  น.  

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการจะ
เปิดซองสอบราคา ในวันที่  3  มิถุนายน   2558   ตั้งแต่เวลา  ๑๐.0๐  น. เป็นต้นไป 

 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
         ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้เทศบาลต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วย  (ราคารวม)  
  ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลสอบ
ราคาจะไม่รับพิจารณาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
เทศบาลต าบลเท่านั้น 
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                 ๕.๓  เทศบาลต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเสนอเอกสารสอบราคา  หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบล 
   (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดใน
ใบเสนอราคา 
    (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น
สาระส าคัญหรือผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
   (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)   ก ากับไว้ 
  ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
เทศบาลต าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้
เทศบาลต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
  ๕.๕ เทศบาลต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาใดหรือราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได้  
และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา
โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการ
ตัดสินของเทศบาลต าบลเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้    รวมทั้งเทศบาลต าบลจะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท า
ไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

ในกรณีผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือเทศบาลต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อ
ได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้เทศบาลต าบลมี
สิทธิ์ที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคานั้น 

   ๖.  การท าสัญญาจ้าง 
                ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ  ๑.๓ กับเทศบาลต าบล
ภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้า   ของ
ราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้เทศบาลต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
        ๖.๑  เงินสด 
   ๖.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อน 
หน้านั้นไม่เกิน  ๓  วันท าการของทางราชการ 
                 ๖.๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  ๑.๔ 
                 ๖.๔  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

๖.๕  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ 
พาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของ 
ธนาคารตามท่ี คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุก าหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงิน
ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท) 
 
 



 
-4- 

  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
 (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

                ๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
เทศบาลต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด  ดังนี้ 

งวดที่  ๑  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ……ของค่าจ้าง    เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน………………… 
ให้แล้วเสร็จภายใน…………….………วัน 

งวดที่  ๒  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ …….ของค่าจ้าง    เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน……………...… 
ให้แล้วเสร็จภายใน……………….……วัน 

งวดที่  ๓  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ …….ของค่าจ้าง    เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน……………..… 
ให้แล้วเสร็จภายใน…………….…….…วัน 

       งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ   ๑๐๐   ของค่าจ้าง      เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้ง
หมดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

๘. อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ  ๐.๑๐  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ  ๑.๓ 
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น  ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า   ๒    ปี  
เดือน  -   นับถัดจากวันที่เทศบาลต าบลได้รับมอบหมาย โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน  ๑๕   วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
               ๑๐.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

        ๑๐.๑  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรเงินอุดหนุน
ทั่วไป ประจ าปี 2557   

        ๑๐.๒  เมื่อเทศบาลต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามการสอบ
ราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้น ต้อง
น าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคา  ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี   ดังนี้ 

                        (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพณิชยนาวีภายใน   ๗  วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

                          (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพณิชยนาวีให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
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                         (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (๑)  หรือ (๒)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพณิชนาวี 

      ๑๐.๓  ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ได้ท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา ที่ทาง
ราชการก าหนดระบุในข้อ  ๗    เทศบาลต าบลจะ (ริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซอง
ทันทีและอาจ)   พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย  (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ                                                                                                                                                       

      ๑๐.๔  เทศบาลต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้ เป็นไปตาม
ความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 

              ๑๑.   มาตรฐานฝีมือช่าง 
         เมื่อเทศบาลต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศ

นี้แล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ
มาตราฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิระดับ  ปวช .  ปวส.  และ  ปวท .  หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี  ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐  ของแต่ละสาขาช่าง  
แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย   ๑  คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

       ๑……………………………………………………..-.………………………………………………………………… 
       ๒……………………………………………………..-…………………………………………………………………. 
       ๓……………………………………………………..-………………………………………………………………….. 
๑๒. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนด

ไว้โดยเคร่งครัด 
 

 

เทศบาลต าบลบ้านสวน 

 
 

วันที่    15   เดือน    พฤษภาคม    พ.ศ.  ๒๕๕8 

 

 

 



 


