
ประกาศเทศบาลตตาบลววังกะ
เรรรื่อง  สอบราคาจ จ้างเหมากก่อสร จ้างปรวับปรรุงถนนและทางระบายนตนา ทก่อเหลลรื่ยม

(Box Cutverts) 
                       

----------------------------------------------------
ด จ้วยเทศบาลตตาบลววังกะ อตาเภอสวังขละบรุรล จวังหววัดกาญจนบรุรล   มล

ความประสงคค์จะสอบราคาจ จ้างเหมา
กก่อสร จ้างปรวับปรรุงถนนและทางระบายนตนา ทก่อเหลลรื่ยม (Box Cutverts) และ
ถนนทางเข จ้าโรงเรลยนบ จ้านเดด็กปก่ า  โดยกก่อสร จ้างทก่อระบายนตนาทก่อเหลลรื่ยม (Box
Cutverts) ขนาด 1.20 X 1.20 เมตร จตานวน 2 ชก่อง ยาวประมาณ 8.00
เมตร ทตากตาแพงปากทก่อ กตาแพงกวันดดินพร จ้อมเรลยงหดินใหญก่ ปรวับปรรุง ซก่อมแซม
ถนน คสล. พรนนทลรื่ไมก่น จ้อยกวก่า 108 ตารางเมตร 

ราคากลางงานกก่อสร จ้างในการสอบราคาครวั นงนลน เปด็ นเงดินทวั นงส ดินน
1,180,000.- บาท (หนนรื่งล จ้านหนนรื่งแสนแปดหมรรื่นบาทถ จ้วน)

 ผผ จ้มลส ดิทธดิเสนอราคาจะต จ้องมลครุณสมบวัตดิดวังตก่อไปนลน
1. เปด็ นนดิตดิบรุคคล หรรอบรุคคลธรรมดา ทลรื่มลอาชลพรวับจ จ้างทตาของหรรอ

รวับเหมาเปด็ นของตวัวเอง ซ นรื่งมลผลงานกก่อสร จ้างประเภทเดลยวกวับงานทลรื่สอบราคา
จ จ้าง ในวงเงดินไมก่น จ้อยกวก่า 472,000.- บาท  

2.ไมก่เปด็ นผผ จ้ทลรื่ระบรุชรรื่อไว จ้ในบวัญชลรายชรรื่อผผ จ้ทดินงงานของทางราชการ
หรรอของหนก่วยการบรดิหารราชการสก่วนท จ้องถดิรื่น  และได จ้แจ จ้งเวลยนชรรื่อแล จ้ว 

3.  ไมก่เปด็ นผผ จ้ได จ้รวับเอกสดิทธดิธิ์ความครุ จ้มกวัน   ซ นรื่งอาจปฏดิเสธไมก่ยอมขนนน
ศาลไทย   เว จ้นแตก่รวัฐบาลของผผ จ้เสนอราคาได จ้มลคตาสวัรื่งให จ้สละสดิทธดิธิ์ความครุ จ้มกวัน
เชก่นวก่านวั นน
                   4. ไมก่เปด็ นผผ จ้มลผลประโยชนค์รก่วมกวันกวับผผ จ้เสนอราคารายอรรื่นทลรื่เข จ้า
เสนอราคาให จ้แกก่เทศบาลตตาบลววังกะ ณ  ววันประกาศสอบราคา หรรอไมก่เปด็ นผผ จ้
กระทตาการอวันเปด็ นการขวัดขวางการแขก่งขวันราคาอยก่างเปด็ นธรรมในการสอบ
ราคาจ จ้างครวั นงนลน

 กตาหนดยรรื่นซองสอบราคา ให จ้ยรรื่นตก่อสตานวักงานเทศบาลตตาบลววังกะ
อตาเภอสวังขละบรุรล จวังหววัดกาญจนบรุรล ได จ้ตวั นงแตก่ววันทลรื่   27  มลนาคม  2558  ถนง
ววันทลรื่  10 เมษายน  2558  ในเวลา 08.30 น – 15.00 น. ณ สตานวักงาน



เทศบาลตตาบลววังกะ และเมรรื่อพ จ้นกตาหนดเวลายรรื่นซองสอบราคาแล จ้ว จะไมก่รวับ
ซองสอบราคาโดยเดด็ดขาด 

กตาหนดเปดิดซองสอบราคา ณ ศผนยค์รวมข จ้อมผลขก่าวสารการจวัดซรนอจวัด
จ จ้างอตาเภอสวังขละบรุรล ในววันทลรื่  16  เมษายน  2558  ตวั นงแตก่เวลา 10.00 น.
เปด็ นต จ้นไป

ผผ จ้สนใจตดิดตก่อขอซรนอเอกสารสอบราคาในราคาชรุดละ 1,200.- บาท
(หนนรื่งพวันสองร จ้อยบาทถ จ้วน)  ได จ้ทลรื่สตานวักงานเทศบาลตตาบลววังกะ อตาเภอสวังขละบรุรล
จวังหววัดกาญจนบรุรล   ระหวก่างววันทลรื่  27  มลนาคม  2558  ถนงววันทลรื่  10  เมษายน
2558  ระหวก่างเวลา  08.30 น. ถนงเวลา 15.00 น. หรรอสอบถามทาง
โทรศวัพทค์  หมายเลข (034)  595563   ในววันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  ววันทลรื่   27   เดรอน  มลนาคม  พ.ศ.  2558

(นายปกรณค์  น จ้อยเกตรุ)
นายกเทศมนตรลตตาบลววังกะ

เอกสารสอบราคาจ จ้างเลขทลรื่   10/2558
การจ จ้างเหมากก่อสร จ้างปรวับปรรุงถนนและทางระบายนตนา ทก่อเหลลรื่ยม (Box

Cutverts) 
ตามประกาศเทศบาลตตาบลววังกะ  ลงววันทลรื่   27  มลนาคม  2558

----------------------------------------------
ด จ้วยเทศบาลตตาบลววังกะ อตาเภอสวังขละบรุรล  จวังหววัดกาญจนบรุรล  มล

ความประสงคค์จะสอบราคาจ จ้างเหมา
กก่อสร จ้างปรวับปรรุงถนนและทางระบายนตนา ทก่อเหลลรื่ยม (Box Cutverts) และ
ถนนทางเข จ้าโรงเรลยนบ จ้านเดด็กปก่ า  โดยกก่อสร จ้างทก่อระบายนตนาทก่อเหลลรื่ยม (Box
Cutverts) ขนาด 1.20 X 1.20 เมตร จตานวน 2 ชก่อง ยาวประมาณ 8.00
เมตร ทตากตาแพงปากทก่อ กตาแพงกวันดดินพร จ้อมเรลยงหดินใหญก่ ปรวับปรรุง ซก่อมแซม
ถนน คสล. พรนนทลรื่ไมก่น จ้อยกวก่า 108 ตารางเมตร โดยมลข จ้อแนะนตาและข จ้อ
กตาหนดดวังตก่อไปนลน

1. เอกสารแนบท จ้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรผปรายการละเอลยด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสวัญญาจ จ้าง
1.4 แบบหนวังสรอคตนาประกวัน

(1) หลวักประกวันสวัญญา
1.5 แบบบวัญชลเอกสาร



(1) บวัญชลเอกสารสก่วนทลรื่ 1 
(2) บวัญชลเอกสารสก่วนทลรื่ 2

1.6 บวัญชลแสดงปรดิมาณคก่าววัสดรุและแรงงาน
2. ครุณสมบวัตดิของผผ จ้เสนอราคา

2.1   ผผ จ้เสนอราคาต จ้องเปด็ นผผ จ้มลอาชลพรวับจ จ้างทตางานทลรื่สอบราคา
จ จ้าง

2.2 ผผ จ้เสนอราคาต จ้องไมก่เปด็ นผผ จ้ทลรื่ถผกระบรุช รรื่อไว จ้ในบวัญชลรายชรรื่อผผ จ้
ทดินงงานของทางราชการหรรอของหนก่วยการบรดิหารราชการสก่วนท จ้องถดิรื่น และได จ้
แจ จ้งเวลยนชรรื่อแล จ้ว  หรรอไมก่เปด็ นผผ จ้ทลรื่ได จ้รวับผลของการสวัรื่งให จ้นดิตดิบรุคคลหรรอบรุคคล
อรรื่นเปด็ นผผ จ้ทดินงงานตามระเบลยบของทางราชการ

2.3 ผผ จ้เสนอราคาต จ้องไมก่เปด็ นผผ จ้มลผลประโยชนค์รก่วมกวันกวับผผ จ้
เสนอราคารายอรรื่น  ณ ววันประกาศสอบราคา หรรอไมก่เปด็ นผผ จ้กระทตาการอวัน
เปด็ นการขวัดขวางการแขก่งขวันอยก่างเปด็ นธรรม 

2.4 ผผ จ้เสนอราคาต จ้องไมก่เปด็ นผผ จ้ได จ้รวับเอกสดิทธดิธิ์หรรอความครุ จ้ม
กวัน  ซนรื่งอาจปฏดิเสธไมก่ยอมขนนนศาลไทย  

เว จ้นแตก่รวัฐบาลของผผ จ้เสนอราคาได จ้มลคตาสวัรื่งให จ้สละสดิทธดิธิ์และความครุ จ้มกวันเชก่นวก่านวั นน
2.5 ผผ จ้เสนอราคาจะต จ้องเปด็นนดิตดิบรุคคลหรรอบรุคคลธรรมดา และ

มลผลงานกก่อสร จ้างประเภทเดลยวกวันกวับงานทลรื่สอบราคาจ จ้าง ในวงเงดินไมก่น จ้อยกวก่า
472,000.- บาท (สลรื่แสนเจด็ดหมรรื่นสองพวันบาทถ จ้วน) และเปด็ นผลงานทลรื่เปด็ นคผก่
สวัญญาโดยตรงกวับสก่วนราชการตามกฎหมายวก่าด จ้วยระเบลยบบรดิหารราชการสก่วน
ท จ้องถดิรื่น หนก่วยงานอรรื่นซ นรื่งมลกฎหมายบวัญญวัตดิให จ้มลฐานะเปด็ นราชการบรดิหารสก่วน
ท จ้องถดิรื่น รวัฐวดิสาหกดิจ หรรอหนก่วยงานเอกชนทลรื่เทศบาลเชรรื่อถรอ

3. หลวักฐานการเสนอราคา
3.1  ใบเสนอราคา และบวัญชลรายการกก่อสร จ้าง  หรรอใบแจ จ้ง

ปรดิมาณงานซนรื่งจะต จ้องแสดงรายการววัสดรุ  อรุปกรณค์  คก่าแรงงาน  ภาษลประเภท
ตก่าง ๆ  รวมทวั นงกตาไรไว จ้ด จ้วย

3.2  ผผ จ้เสนอราคาจะต จ้องเสนอเอกสารหลวักฐานแนบมาพร จ้อม
กวับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว จ้นอกซองใบเสนอราคาเปด็ น 2 สก่วน  ครอ

3.2.1 สก่วนทลรื่  1  อยก่างน จ้อยต จ้องมลเอกสารดวังตก่อไปนลน
(2)

(1) ในกรณลผผ จ้เสนอราคาเปด็ นนดิตดิบรุคคล
(1) ห จ้างหรุ จ้นสก่วนสามวัญหรรอห จ้างหรุ จ้นสก่วนจตา กวัด  ให จ้ยรรื่น

สตาเนาหนวังสรอรวับรองการ
จดทะเบลยนนดิตดิบรุคคล  บวัญชลรายชรรื่อหรุ จ้นสก่วนผผ จ้จวัดการ  ผผ จ้มลอตานาจควบครุม  พร จ้อม
รวับรองสตาเนาถผกต จ้อง



(2) บรดิษวัทจตากวัดหรรอบรดิษวัทมหาชนจตากวัด   ให จ้ยรรื่นสตาเนา
หนวังสรอรวับรองการจดทะเบลยน

นดิตดิบรุคคล   หนวังสรอบรดิคณหค์สนธดิ   บวัญชลรายชรรื่อกรรมการผผ จ้จวัดการ    ผผ จ้มลอตานาจ
ควบครุม  และบวัญชลผผ จ้ถรอหรุ จ้นรายใหญก่  พร จ้อมรวับรองสตาเนาถผกต จ้อง

(2) ในกรณลผผ จ้เสนอราคาเปด็ นบรุคคลธรรมดาหรรอคณะบรุคคล
ทลรื่มดิใชก่นดิตดิบรุคคล  ให จ้ยรรื่นสตาเนาบวัตร

ประจตาตวัวประชาชนของผผ จ้นวั นน  สตาเนาข จ้อตกลงทลรื่แสดงถนงการเข จ้าเปด็ นหรุ จ้นสก่วน
(ถ จ้ามล) สตาเนาบวัตรประจตาตวัวประชาชนของผผ จ้เปด็ นหรุ จ้นสก่วน  พร จ้อมทวั นงรวับรอง
สตาเนาถผกต จ้อง

(3) ในกรณลผผ จ้เสนอราคาเปด็ นผผ จ้เสนอราคารก่วมกวันในฐานะ
เปด็ นผผ จ้รก่วมค จ้า  ให จ้ยรรื่นสตาเนาสวัญญา

ของการเข จ้ารก่วมค จ้า    สตาเนาบวัตรประจตาตวัวประชาชนของผผ จ้รก่วมค จ้า  และในกรณล
ทลรื่ผผ จ้เข จ้ารก่วมค จ้าฝก่ ายใดเปด็ นบรุคคลธรรมดาทลรื่มดิใชก่สวัญชาตดิไทย กด็ให จ้ยรรื่นสตาเนา
หนวังสรอเดดินทาง หรรอผผ จ้รก่วมค จ้าฝก่ ายใดเปด็ นนดิตดิบรุคคล  ให จ้ยรรื่นเอกสารตามทลรื่ระบรุไว จ้
ใน  (1)

(4) เอกสารตก่าง ๆ 
4.1 (   )  สตาเนาใบทะเบลยนพาณดิชยค์
4.2 (   )  สตาเนาใบทะเบลยนภาษลมผลคก่าเพดิรื่ม

(5) บวัญชลเอกสารสก่วนทลรื่ 1 ทวั นงหมดทลรื่ได จ้ยรรื่นพร จ้อมกวับซองใบ
เสนอราคา  ตามแบบในข จ้อ 1.5  

(1) 
3.2.2 สก่วนทลรื่  2  อยก่างน จ้อยต จ้องมลเอกสารดวังตก่อไปนลน
(1) หนวังสรอมอบอตานาจ  ซ นรื่งปดิดอากรแสตมปค์ ตามกฎหมาย

ในกรณลทลรื่ผผ จ้เสนอราคามอบอตานาจ
ให จ้บรุคคลอรรื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

(2) สตาเนาใบเสรด็จคก่าซรนอเอกสารสอบราคา
(3) หนวั งสรอรวับรองของวดิศวกรผผ จ้เสนอราคา  ซ นรื่งเปด็ นผผ จ้

ควบครุมการกก่อสร จ้างพร จ้อมสตาเนา
ใบอนรุญาตผผ จ้ประกอบวดิชาชลพวดิศวกรรม  ตาม พ.ร.บ. วดิชาชลพวดิศวกรรม พ.ศ.
2505

(4) แผนงานการกก่อสร จ้าง  (ต จ้องให จ้วดิศวกรประเภทสามวัญ
เปด็ นผผ จ้จวัดทตาแผน  พร จ้อมสตาเนา

ใบอนรุญาตประกอบวดิชาชลพวดิศวกรรมตาม พ.ร.บ.วดิชาชลพวดิศวกรรม  พ.ศ.
2505)  



(5) บวัญชลเอกสารสก่วนทลรื่ 2 ทวั นงหมดทลรื่ได จ้ยรรื่นพร จ้อมกวับซองใบ
เสนอราคา  ตามแบบในข จ้อ 1.5 (2)

4.  การเสนอราคา
     4.1 ผผ จ้เสนอราคาต จ้องยรรื่นเสนอราคาตามแบบทลรื่กตาหนดไว จ้ใน

เอกสารสอบราคานลนโดยไมก่มลเงรรื่อนไขใด ๆ ทวั นงส ดินน  และจะต จ้องกรอกข จ้อความ
ให จ้ถผกต จ้องครบถ จ้วนด จ้วยตวัวพดิมพค์ดลดเทก่านวั นน   ลงลายมรอช รรื่อของผผ จ้เสนอราคาให จ้
ชวัดเจน  จตานวนเงดินทลรื่เสนอจะต จ้องระบรุตรงกวันทวั นงตวัวเลขและตวัวอวักษร   โดย
ไมก่มลการขผดลบหรรอแก จ้ไข  หากมลการขผดลบ  ตก  เตดิม  แก จ้ไข  เปลลรื่ยนแปลง
จะต จ้องลงลายมรอชรรื่อผผ จ้เสนอราคาพร จ้อมประทวับตรา (ถ จ้ามล)  กตากวับไว จ้ด จ้วยทรุกแหก่ง

4.2 ผผ จ้เสนอราคาจะต จ้องกรอกปรดิมาณววัสดรุ  และราคาในบวัญชล
รายการกก่อสร จ้างให จ้ครบถ จ้วน

   ในการเสนอราคา  ให จ้เสนอเปด็ นเงดินบาทและเสนอราคาเพลยง
ราคาเดลยวโดยเสนอราคารวมและหรรอราคาตก่อหนก่วย  และหรรอตก่อรายการ
ตามเงรรื่อนไขทลรื่ระบรุไว จ้ท จ้ายใบเสนอราคาให จ้ถผกต จ้อง   ทวั นงนลนราคารวมทลรื่เสนอจะ
ต จ้องตรงกวันทวั นงตวัวเลขและตวัวหนวังสรอ  ถ จ้าตวัวเลขและตวัวหนวังสรอไมก่ตรงกวันให จ้
ถรอตวัวหนวังสรอเปด็ นสตาควัญ  โดยคดิดราคารวมทวั นงส ดินนซนรื่งรวมคก่าภาษลมผลคก่าเพดิรื่ม
ภาษลอากรอรรื่น  และคก่าใช จ้จก่ายทวั นงปวงไว จ้แล จ้ว

(3)
ราคาทลรื่เสนอ จะต จ้องเสนอกตาหนดยรนราคาไมก่น จ้อยกวก่า 90 ววัน นวับ

แตก่ววันเปดิดซองใบเสนอราคา    โดยภายในกตาหนดยรนราคา   ผผ จ้เสนอราคาต จ้อง
รวับผดิดชอบราคาทลรื่ตนได จ้เสนอไว จ้และจะถอนการเสนอราคามดิได จ้

4.3 ผผ จ้เสนอราคาจะต จ้องเสนอกตา หนดเวลาดตา เนดินการ
กก่อสร จ้างแล จ้วเสรด็จไมก่เกดิน  240 ววัน นวับถวัด

จากววันลงนามในสวัญญาจ จ้าง   หรรอววันทลรื่ได จ้รวับหนวังสรอแจ จ้งจากเทศบาลตตาบล
ววังกะ ให จ้เรดิรื่มทตางาน

   4.4  กก่อนยรรื่นซองสอบราคา  ผผ จ้เสนอราคาควรตรวจดผรก่าง
สวัญญา  แบบรผป  และ       รายละเอลยด ฯลฯ  ให จ้ถลรื่ถ จ้วนและเข จ้าใจเอกสาร
สอบราคาทวั นงหมดเสลยกก่อนทลรื่จะตกลงยรรื่นซองสอบราคา  ตามเงรรื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา 

   4.5 ผผ จ้เสนอราคาจะต จ้องยรรื่นซองใบเสนอราคาทลรื่ปดิ ดผนนกซอง
เรลยบร จ้อย  จก่าหน จ้าซองถนง “ประธานคณะกรรมการเปดิดซองสอบราคา”  โดย
ระบรุไว จ้ทลรื่หน จ้าซองวก่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขทลรื่  10/2558
ลงววันทลรื่   27  มลนาคม  2558 ”  ยรรื่นโดยตรงตก่อเทศบาลตตาบลววังกะ ระหวก่าง
ววันทลรื่  27  มลนาคม  2558  ถนงววันปดิดรวับซองสอบราคาววันทลรื่  10  เมษายน



2558  ระหวก่างเวลา 08.30 น. ถนงเวลา 15.00 น. ณ สตานวักงานเทศบาล
ตตาบลววังกะ 

เมรรื่อพ จ้นกตาหนดเวลายรรื่นซองสอบราคาแล จ้ว  จะไมก่รวับซองสอบราคา
โดยเดด็ดขาด  และคณะกรรมการเปดิดซองสอบราคาจะเปดิดซองสอบราคาในววัน
ทลรื่  16  เมษายน  2558  ตวั นงแตก่เวลา  10.00 น. เปด็ นต จ้นไป ณ ศผนยค์รวม
ข จ้อมผลขก่าวสารการจวัดซรนอจวัดจ จ้างอตาเภอสวังขละบรุรล   

5. หลวักเกณฑค์และสดิทธดิในการพดิจารณาราคา 
5.1 ในการสอบราคาครวั นงนลน  เทศบาลตตาบลววังกะจะพดิจารณา
ตวัดสดินด จ้วยราคารวม 
5.2 หากผผ จ้เสนอราคารายใดมลครุณสมบวัตดิไมก่ถผกต จ้องตามข จ้อ 2

หรรอยรรื่นหลวักฐานการเสนอราคาไมก่ถผกต จ้องหรรอไมก่ครบถ จ้วน ตามข จ้อ 3  หรรอ
ยรรื่นซองสอบราคาไมก่ถผกต จ้องตามข จ้อ 4 แล จ้ว        คณะกรรมการฯ  จะไมก่รวับ
พดิจารณาราคาของผผ จ้เสนอราคารายนวั นน  เว จ้นแตก่เปด็ นข จ้อผดิดพลาดหรรอผดิดหลง
เพลยงเลด็กน จ้อยหรรอทลรื่ผดิดแผกไปจากเงรรื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสก่วนทลรื่
มดิใชก่สาระสตาควัญ  ทวั นงนลน  เฉพาะในกรณลทลรื่พดิจารณาเหด็นวก่าจะเปด็ นประโยชนค์ตก่อ
เทศบาลตตาบลววังกะเทก่านวั นน

           5.3 เทศบาลตตาบลววังกะสงวนสดิทธดิธิ์ไมก่พดิจารณาราคาของ
ผผ จ้เสนอราคาโดยไมก่มลการผก่อนผวันในกรณล  ดวังตก่อไปนลน

(1)ไมก่ปรากฏชรรื่อผผ จ้เสนอราคารายนวั นน  ในบวัญชลผผ จ้รวับเอกสาร
สอบราคา  หรรอในหลวักฐานการ

รวับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตตาบลววังกะ
(2) ไมก่กรอกชรรื่อนดิตดิบรุคคลหรรอบรุคคลธรรมดา  หรรอลง

ลายมรอชรรื่อผผ จ้เสนอราคา   อยก่างหนนรื่งอยก่างใด  หรรอทวั นงหมดในใบเสนอราคา

(3)เสนอรายละเอลยดแตกตก่างไปจากเงรรื่อนไขทลรื่กตาหนดใน
เอกสารสอบราคาทลรื่เปด็ น

สาระสตาควัญ  หรรอมลผลทตาให จ้เกดิดความได จ้เปรลยบเสลยเปรลยบแกก่ผผ จ้เสนอราคาราย
อรรื่น

(4)ร า ค า ทลรื่ เ ส น อ มลก า ร ขผ ด ล บ   ต ก   เ ตดิม   แ ก จ้ไ ข
เปลลรื่ยนแปลง  โดยผผ จ้เสนอราคามดิได จ้ลง

ลายมรอชรรื่อพร จ้อมประทวับตรา  (ถ จ้ามล)  กตากวับไว จ้
5.4 ในการตวัดสดินการสอบราคาหรรอในการทตาสวัญญา  คณะ

กรรมการเปดิดซอง  สอบราคาหรรอเทศบาลตตาบลววังกะ มลสดิทธดิให จ้ผผ จ้เสนอราคา
ชลนแจงข จ้อเทด็จจรดิง  สภาพ ฐานะ หรรอข จ้อเทด็จจรดิงอรรื่นใดทลรื่เกลรื่ยวข จ้องกวับผผ จ้เสนอ



ราคาได จ้  เทศบาลตตาบลววังกะ มลส ดิทธดิทลรื่จะไมก่รวับราคาหรรอไมก่ทตาสวัญญา หาก
หลวักฐานดวังกลก่าวไมก่มลความเหมาะสมหรรอไมก่ถผกต จ้อง

(4)
 5.5   เทศบาลตตาบลววังกะทรงไว จ้ซ นรื่งสดิทธดิทลรื่จะไมก่รวับราคาตตรื่า

สรุด  หรรอราคาหนนรื่งราคาใด  หรรอราคาทลรื่เสนอทวั นงหมดกด็ได จ้    และอาจพดิจารณา
เลรอกจ จ้างในจตานวน  หรรอขนาด  หรรอเฉพาะรายการหนนรื่งรายการใด  หรรออาจ
จะยกเลดิกการสอบราคา  โดยไมก่พดิจารณาจวัดจ จ้างเลยกด็ได จ้สรุดแตก่จะพดิจารณา
ทวั นงนลน  เพรรื่อประโยชนค์ของทางราชการเปด็ นสตาควัญ  และให จ้ถรอวก่าการตวัดส ดินของ
เทศบาลตตาบลววังกะ เปด็ นเดด็ดขาด  ผผ จ้เสนอราคาจะเรลยกร จ้องคก่าเสลยหายใด ๆ
มดิได จ้  รวมทวั นงเทศบาลตตาบลววังกะ จะพดิจารณายกเลดิกการสอบราคาและ
ลงโทษผผ จ้เสนอราคาเสมรอนเปด็ น  ผผ จ้ทดินงงาน  ไมก่วก่าจะเปด็ นผผ จ้เสนอราคาทลรื่ได จ้รวับ
การควัดเลรอกหรรอไมก่กด็ตาม   หากมลเหตรุทลรื่เช รรื่อได จ้วก่าการเสนอราคากระทตาไปโดย
ไมก่สรุจรดิต  เชก่น  การเสนอราคาอวันเปด็ นเทด็จ  หรรอใช จ้ชรรื่อบรุคคลธรรมดา  หรรอ
นดิตดิบรุคคลอรรื่นมาเสนอราคาแทน  เปด็ นต จ้น 

ในกรณลทลรื่ผผ จ้เสนอราคาตตรื่าสรุด  เสนอราคาตตรื่าจนคาดหมายได จ้
วก่าไมก่อาจดตาเนดินงานตามสวัญญาได จ้  คณะกรรมการเปดิดซองสอบราคาหรรอ
เทศบาลตตาบลววังกะ จะให จ้ผผ จ้เสนอราคานวั นนช ลนแจงและ แสดงหลวักฐานทลรื่ทตาให จ้
เชรรื่อได จ้วก่าผผ จ้เสนอราคาสามารถดตาเนดินงานตามสอบราคาจ จ้างให จ้เสรด็จสมบผรณค์
หากคตาชลนแจงไมก่เปด็ นทลรื่ รวับฟวังได จ้  เทศบาลตตาบลววังกะ มลส ดิทธดิทลรื่จะไมก่รวับราคา
ของผผ จ้เสนอราคารายนวั นน

6.   การทตาสวัญญาจ จ้าง
ผผ จ้ชนะการสอบราคาจะต จ้องทตาสวัญญาจ จ้างตามแบบสวัญญาดวังระบรุ

ใน ข จ้อ 1.3 กวับเทศบาลตตาบลววังกะ  ภายใน 7 ววัน  นวับถวัดจากววันทลรื่ได จ้รวับแจ จ้ง
และจะต จ้องวางหลวักประกวันสวัญญา เปด็ นจตานวนเงดินเทก่ากวับร จ้อยละ 5 ของราคา
คก่าจ จ้างทลรื่สอบราคาได จ้ ให จ้เทศบาลตตาบลววังกะ ยนดถรอไว จ้ในขณะทตาสวัญญา
โดยใช จ้หลวักประกวันอยก่างหนนรื่งอยก่างใดดวังตก่อไปนลน

 6.1 เงดินสด
6.2 เชด็คทลรื่ธนาคารสวัรื่งจก่ายให จ้แกก่เทศบาลตตาบลววังกะ  โดย

เปด็ นเชด็คลงววันทลรื่ทลรื่ทตาสวัญญาหรรอกก่อนหน จ้านวั นนไมก่เกดิน  3  ววันทตาการของทาง
ราชการ

6.3 หนวังสรอคตนาประกวันของธนาคารภายในประเทศ  ตาม
แบบหนวังสรอคตนาประกวัน

ดวังระบรุในข จ้อ  1.4 (1)  โดยให จ้ทตากวับเทศบาลตตาบลววังกะเทก่านวั นน



6.4  หนวังสรอคตนาประกวันของบรรษวัทเงดินทรุนอรุตสาหกรรมแหก่ง
ประเทศไทย     หรรอบรดิษวัท

เงดินทรุนหรรอบรดิษวัทเงดินทรุนหลวักทรวัพยค์ ทลรื่ได จ้รวับอนรุญาตให จ้ประกอบกดิจการเงดิน
ทรุนเพรรื่อการพาณดิชยค์และประกอบธรุรกดิจคตนาประกวันตามประกาศของธนาคารแหก่ง
ประเทศไทยซนรื่งได จ้แจ จ้งชรรื่อเวลยนให จ้สก่วนราชการตก่าง ๆ ทราบแล จ้ว  โดยอนรุโลม
ให จ้ใช จ้ตามแบบหนวังสรอคตนาประกวันดวังระบรุในข จ้อ  1.4  (1)

      6.5  พวันธบวัตรรวัฐบาลไทย
           หลวักประกวันนลนจะครนให จ้โดยไมก่มลดอกเบลนยภายใน  15   ววัน

นวับถวัดจากววันทลรื่ผผ จ้ชนะการสอบราคา (ผผ จ้รวับจ จ้าง)  พ จ้นจากข จ้อผผกพวันตามสวัญญา
จ จ้างแล จ้ว

7.   คก่าจ จ้างและการจก่ายเงดิน  (สวัญญาเปด็ นราคาเหมารวม)
เทศบาลตตาบลววังกะจะจก่ายเงดินคก่าจ จ้าง โดยแบก่งออกเปด็ น 1 งวด
ดวังนลน

งวดทลรื่ 1 เปด็ นจตานวนเงดินในอวัตราร จ้อยละ……………ของคก่าจ จ้าง เมรรื่อ
ผผ จ้รวับจ จ้างได จ้ปฏดิบวัตดิงานกก่อสร จ้าง

ปรวับปรรุงถนนและทางระบายนตนา ทก่อเหลลรื่ยม (Box Cutverts) และถนนทาง
เข จ้าโรงเรลยนบ จ้านเดด็กปก่ า  โดยกก่อสร จ้างทก่อระบายนตนา ทก่อเหลลรื่ยม (Box
Cutverts) ขนาด 1.20 X 1.20 เมตร จตานวน 2 ชก่อง ยาวประมาณ 8.00
เมตร ทตากตาแพงปากทก่อ กตาแพงกวันดดินพร จ้อมเรลยงหดินใหญก่ ปรวับปรรุง ซก่อมแซม
ถนน คสล. พรนนทลรื่ไมก่น จ้อยกวก่า 108 ตารางเมตร 
ให จ้แล จ้วเสรด็จเรลยบร จ้อยตามสวัญญาทรุกประการ

8. อวัตราคก่าปรวับ
   คก่าปรวับตามแบบสวัญญาจ จ้างจะกตาหนดในอวัตราร จ้อยละ 0.10  ของ

คก่าจ จ้างตามสวัญญาตก่อววัน 
(5)

9. การรวับประกวันความชตารรุดบกพรก่อง
   ผผ จ้ชนะการสอบราคา  ซ นรื่งได จ้ทตาข จ้อตกลงเปด็ นหนวังสรอ  หรรอทตา

สวัญญาจ จ้างตามแบบ      ดวังระบรุในข จ้อ  1.3 แล จ้วแตก่กรณล จะต จ้องรวับประกวัน
ความชตารรุดบกพรก่องของงานจ จ้างทลรื่เกดิดขนนนภายในระยะเวลา ไมก่น จ้อยกวก่า 2 ปล
นวับจากววันทลรื่เทศบาลตตาบลววังกะ ได จ้รวับมอบงาน  โดยผผ จ้รวับจ จ้างต จ้องรลบจวัดการ
ซก่อมแซมแก จ้ไขให จ้ใช จ้การได จ้ดลดวังเดดิมภายใน  7 ววัน  นวับถวัดจากววันทลรื่ได จ้รวับแจ จ้ง
ความชตารรุดบกพรก่อง 

10. ข จ้อสงวนสดิทธดิในการเสนอราคาและอรรื่น ๆ 
       10.1  เงดินคก่าจ จ้างสตาหรวับงานจ จ้างครวั นงนลน  ได จ้มาจากเงดินรายได จ้

ดวังนวั นน การลงนามในจะทตาสวัญญาจ จ้างตก่อเมรรื่อเทศบวัญญวัตดิงบประมาณรายจก่าย



เพดิรื่มเตดิม ฉบวับทลรื่ 1 ประจตาปล งบประมาณ 2557 ได จ้รวับอนรุมวัตดิจากนายอตาเภอ
สวังขละบรุรล     แล จ้วเทก่านวั นน 

       10.2 เมรรื่อเทศบาลตตาบลววังกะได จ้ควัดเลรอกผผ จ้เสนอราคารายใด
เปด็ นผผ จ้รวับจ จ้าง และได จ้ตกลงจ จ้างตามสอบราคาจ จ้างแล จ้ว  ถ จ้าผผ จ้รวับจ จ้างจะต จ้องสวัรื่ง
หรรอนตาสดิรื่งของมา  เพรรื่องานจ จ้าง  ดวังกลก่าวเข จ้ามาจากตก่างประเทศ  และของนวั นน
ต จ้องนตาเข จ้ามาโดยทางเรรอในเส จ้นทางทลรื่มลเรรอไทยเดดินอยผก่  และสามารถให จ้
บรดิการรวับขนได จ้ตามรวัฐมนตรลวก่าการกระทรวงคมนาคม  ประกาศกตาหนด  ผผ จ้
เสนอราคา  ซนรื่งเปด็ น ผผ จ้รวับจ จ้างจะต จ้องปฏดิบวัตดิตามกฎหมายวก่าด จ้วยการสก่งเสรดิมกา
รพาณดิชยนาวล  ดวังนลน

(1) แจ จ้งการสวัรื่งหรรอนตาสดิรื่งขอดวังกลก่าวเข จ้ามาจากตก่าง
ประเทศตก่อสตานวักงาน

คณะกรรมการสก่งเสรดิมการพาณดิชยนาวลภายใน  7  ววัน  นวับถวัดจากววันทลรื่ผผ จ้รวับ
จ จ้างสวัรื่งหรรอซรนอของจากตก่างประเทศเว จ้นแตก่เปด็ นของทลรื่รวัฐมนตรลวก่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว จ้นให จ้บรรทรุกโดยเรรออรรื่นได จ้ 

(2) จวัดการให จ้ส ดิรื่งของดวังกลก่าวบรรทรุกโดยเรรอไทย
หรรอเรรอทลรื่มลส ดิทธดิเชก่นเดลยวกวับ

เรรอไทยจากตก่างประเทศมายวังประเทศไทย  เว จ้นแตก่จะได จ้รวับอนรุญาตจากคณะ
กรรมการสก่งเสรดิมการพาณดิชยนาวลให จ้บรรทรุกสดิรื่งของนวั นนโดยเรรออรรื่นทลรื่มดิใชก่เรรอไทย
ซนรื่งจะต จ้องได จ้รวับอนรุญาตเชก่นนวั นนกก่อนบรรทรุกลงเรรออรรื่น  หรรอเปด็ นของทลรื่คณะ
รวัฐมนตรลวก่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว จ้นให จ้บรรทรุกโดยเรรออรรื่น

(3) ในกรณลทลรื่ไมก่ปฏดิบวัตดิตาม (1)  หรรอ  (2)  ผผ จ้รวับจ จ้าง
จะต จ้องรวับผดิดตามกฎหมายวก่าด จ้วยการ

สก่งเสรดิมพาณดิชยนาวล
10.3 ผผ จ้เสนอราคาซนรื่งเทศบาลตตาบลววังกะได จ้ควัดเลรอกแล จ้ว

ไมก่ไปทตาสวัญญาจ จ้างภายในเวลาทลรื่ทางราชการกตาหนดดวังระบรุไว จ้ในข จ้อ 7
เทศบาลตตาบลววังกะ จะตวัดสดิทธดิในการเสนอราคาและอาจพดิจารณาเรลยกร จ้อง
ให จ้ชดใช จ้ความเสลยหายอรรื่น  (ถ จ้ามล)  รวมทวั นงจะพดิจารณาให จ้เปด็ นผผ จ้ทดินงงานตาม
ระเบลยบของทางราชการ

10.4  เทศบาลตตา บลววังกะ สงวนสดิทธดิธิ์ทลรื่จะแก จ้ไขเพดิรื่มเตดิม
เงรรื่อนไขหรรอข จ้อกตาหนดในแบบสวัญญาให จ้เปด็ นไปตามความเหด็นของสตานวักงาน
อวัยการสผงสรุด  (ถ จ้ามล)  

11. มาตรฐานฝลมรอชก่าง
เมรรื่อเทศบาลตตาบลววังกะ ได จ้ควัดเลรอกผผ จ้เสนอราคารายใดให จ้เปด็ น
ผผ จ้รวับจ จ้างและให จ้ตกลง



จ จ้างกก่อสร จ้างตามประกาศนลนแล จ้ว ผผ จ้เสนอราคาจะต จ้องตกลงวก่าในการปฏดิบวัตดิงาน
กก่อสร จ้างดวังกลก่าว ผผ จ้เสนอราคาจะต จ้องมลและใช จ้ผผ จ้ผก่านการทดสอบมาตรฐานฝลมรอ
ชก่างจากคณะกรรมการกตาหนด มาตรฐาน และทอสอบฝล มรอแรงงาน หรรอผผ จ้มล
วรุฒดิบวัตรระดวับ ปวช.  ปวส. และปวท. หรรอเทลยบเทก่าจากสถาบวันการศนกษาทลรื่
ก.พ. รวับรองให จ้เข จ้ารวับราชการได จ้ในอวัตราไมก่ตตรื่ากวก่าร จ้อยละ 5 ของแตก่ละสาขา
ชก่าง แตก่จะต จ้องมลชก่างจตานวนอยก่างน จ้อย 1 คน ในแตก่ละสาขาชก่างตก่อไปนลน

11.1 วดิศวกรโยธา จตานวน 1 คน
11.2 ชก่างกก่อสร จ้าง, ชก่างโยธา จตานวน 1 คน

(6)
12. การปฏดิบวัตดิตามกฎหมายและระเบลยบ

12.1 ในระหวก่างระยะเวลาการจ จ้างเหมา ผผ จ้รวับจ จ้างพนงปฏดิบวัตดิตาม
หลวักเกณฑค์ทลรื่กฎหมายและระเบลยบได จ้กตาหนดไว จ้โดยเครก่งครวัด 

12.2 ในระหวก่างระยะเวลาการกก่อสร จ้าง ผผ จ้รวับจ จ้างจะต จ้องเขลยน
ปจ้ ายประกาศดตาเนดินการกก่อสร จ้างไว จ้อยก่างน จ้อย จตานวน  1  ปจ้ าย โดยมลสาระ
สตาควัญ ดวังนลน

(1) ชรรื่อหนก่วยงานเจ จ้าของโครงการ
(2) ชรรื่อประเภทและชนดิดของสดิรื่งกก่อสร จ้าง
(3) ปรดิมาณงานกก่อสร จ้าง
(4) ชรรื่อ ทลรื่อยผก่ ผผ จ้รวับจ จ้าง พร จ้อมหมายเลขโทรศวัพทค์
(5) ระยะเวลาเรดิรื่มต จ้น และระยะเวลาสดินนสรุด
(6) วงเงดินคก่ากก่อสร จ้าง 
(7) ชรรื่อเจ จ้าหน จ้าทลรื่ของสก่วนราชการ ผผ จ้ควบครุมงาน
(8) ชรรื่อคณะกรรมการตรวจการจ จ้าง
(9) ระบรุข จ้อความ “กก่อสร จ้างด จ้วยเงดินภาษลอากรของประชาชน”

    รายการละเอลยดและเงรรื่อนไขเอกสารสอบราคาจ จ้างฉบวับนลน  มลผล
ใช จ้บวังควับเปด็ นสก่วนหนนรื่งของประกาศสอบราคาและสวัญญาจ จ้างด จ้วย

เทศบาลตตาบลววังกะ
ววันทลรื่     27     เดรอน    มลนาคม   พ.ศ. 2558
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