
ประกาศเทศบาลตตาบลววังกะ
เรรรื่อง  สอบราคาจ จ้างเหมากก่อสร จ้างรางระบายนตนา 

                       
----------------------------------------------------

ด จ้วยเทศบาลตตาบลววังกะ อตาเภอสวังขละบบุรรี จวังหววัดกาญจนบบุรรี   มรี
ความประสงคค์จะสอบราคาจ จ้างเหมา

กก่อสร จ้างรางระบายนตนา คบุ จ้ม 24 ฝวัรื่งซ จ้าย  หมมก่ทรีรื่ 2   โดยกก่อสร จ้างรางระบายนตนารมป
ตวัวยม ฝาตะแกรงเหลล็ก กว จ้าง 0.70 เมตร ความยาวประมาณ 70 เมตร 

ราคากลางงานกก่อสร จ้างในการสอบราคาครวั นงนรีน เปล็ นเงงินทวั นงส งินน
370,000.- บาท (สามแสนเจล็ดหมรรื่นบาทถ จ้วน)

 ผม จ้มรีส งิทธงิเสนอราคาจะต จ้องมรีคบุณสมบวัตงิดวังตก่อไปนรีน
1. เปล็ นนงิตงิบบุคคล หรรอบบุคคลธรรมดา ทรีรื่มรีอาชรีพรวับจ จ้างทตาของหรรอ

รวับเหมาเปล็ นของตวัวเอง ซ ซรื่งมรีผลงานกก่อสร จ้างประเภทเดรียวกวับงานทรีรื่สอบราคา
จ จ้าง ในวงเงงินไมก่น จ้อยกวก่า 148,000.- บาท  

2.ไมก่เปล็ นผม จ้ทรีรื่ระบบุชรรื่อไว จ้ในบวัญชรีรายชรรื่อผม จ้ทงินงงานของทางราชการ
หรรอของหนก่วยการบรงิหารราชการสก่วนท จ้องถงิรื่น  และได จ้แจ จ้งเวรียนชรรื่อแล จ้ว 

3.  ไมก่เปล็ นผม จ้ได จ้รวับเอกสงิทธงิธิ์ความคบุ จ้มกวัน   ซ ซรื่งอาจปฏงิเสธไมก่ยอมขซนน
ศาลไทย   เว จ้นแตก่รวัฐบาลของผม จ้เสนอราคาได จ้มรีคตาสวัรื่งให จ้สละสงิทธงิธิ์ความคบุ จ้มกวัน
เชก่นวก่านวั นน
                   4. ไมก่เปล็ นผม จ้มรีผลประโยชนค์รก่วมกวันกวับผม จ้เสนอราคารายอรรื่นทรีรื่เข จ้า
เสนอราคาให จ้แกก่เทศบาลตตาบลววังกะ ณ  ววันประกาศสอบราคา หรรอไมก่เปล็ นผม จ้
กระทตาการอวันเปล็ นการขวัดขวางการแขก่งขวันราคาอยก่างเปล็ นธรรมในการสอบ
ราคาจ จ้างครวั นงนรีน

 กตาหนดยรรื่นซองสอบราคา ให จ้ยรรื่นตก่อสตานวักงานเทศบาลตตาบลววังกะ
อตาเภอสวังขละบบุรรี จวังหววัดกาญจนบบุรรี ได จ้ตวั นงแตก่ววันทรีรื่   27  มรีนาคม  2558  ถซง
ววันทรีรื่  10 เมษายน  2558  ในเวลา 08.30 น – 15.00 น. ณ สตานวักงาน
เทศบาลตตาบลววังกะ และเมรรื่อพ จ้นกตาหนดเวลายรรื่นซองสอบราคาแล จ้ว จะไมก่รวับ
ซองสอบราคาโดยเดล็ดขาด 

กตาหนดเปงิดซองสอบราคา ณ ศมนยค์รวมข จ้อมมลขก่าวสารการจวัดซรนอจวัด
จ จ้างอตาเภอสวังขละบบุรรี ในววันทรีรื่  16  เมษายน  2558  ตวั นงแตก่เวลา 10.00 น.
เปล็ นต จ้นไป



ผม จ้สนใจตงิดตก่อขอซรนอเอกสารสอบราคาในราคาชบุดละ 400.- บาท (สรีรื่
ร จ้อยบาทถ จ้วน)  ได จ้ทรีรื่สตานวักงานเทศบาลตตาบลววังกะ อตาเภอสวังขละบบุรรี จวังหววัด
กาญจนบบุรรี   ระหวก่างววันทรีรื่  27  มรีนาคม  2558  ถซงววันทรีรื่  10  เมษายน  2558
ระหวก่างเวลา  08.30 น. ถซงเวลา 15.00 น. หรรอสอบถามทางโทรศวัพทค์
หมายเลข (034)  595563   ในววันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  ววันทรีรื่   27   เดรอน  มรีนาคม  พ.ศ.  2558

(นายปกรณค์  น จ้อยเกตบุ)
นายกเทศมนตรรีตตาบลววังกะ

เอกสารสอบราคาจ จ้างเลขทรีรื่    5/2558
การจ จ้างเหมากก่อสร จ้างรางระบายนตนา 

ตามประกาศเทศบาลตตาบลววังกะ  ลงววันทรีรื่   27  มรีนาคม  2558
----------------------------------------------

ด จ้วยเทศบาลตตาบลววังกะ อตาเภอสวังขละบบุรรี  จวังหววัดกาญจนบบุรรี  มรี
ความประสงคค์จะสอบราคาจ จ้างเหมา

กก่อสร จ้างรางระบายนตนา คบุ จ้ม 24 ฝวัรื่งซ จ้าย  หมมก่ทรีรื่ 2   โดยกก่อสร จ้างรางระบายนตนารมป
ตวัวยม ฝาตะแกรงเหลล็ก กว จ้าง 0.70 เมตร ความยาวประมาณ 70 เมตร โดยมรี
ข จ้อแนะนตาและข จ้อกตาหนดดวังตก่อไปนรีน

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

(1) หลวักประกวันสวัญญา
1.5 แบบบวัญชรีเอกสาร
(1) บวัญชรีเอกสารสก่วนทรีรื่ 1 
(2) บวัญชรีเอกสารสก่วนทรีรื่ 2

1.6 บวัญชรีแสดงปรงิมาณคก่าววัสดบุและแรงงาน
2. คบุณสมบวัตงิของผม จ้เสนอราคา

2.1   ผม จ้เสนอราคาต จ้องเปล็ นผม จ้มรีอาชรีพรวับจ จ้างทตางานทรีรื่สอบราคา
จ จ้าง



2.2 ผม จ้เสนอราคาต จ้องไมก่เปล็ นผม จ้ทรีรื่ถมกระบบุช รรื่อไว จ้ในบวัญชรีรายชรรื่อผม จ้
ทงินงงานของทางราชการหรรอของหนก่วยการบรงิหารราชการสก่วนท จ้องถงิรื่น และได จ้
แจ จ้งเวรียนชรรื่อแล จ้ว  หรรอไมก่เปล็ นผม จ้ทรีรื่ได จ้รวับผลของการสวัรื่งให จ้นงิตงิบบุคคลหรรอบบุคคล
อรรื่นเปล็ นผม จ้ทงินงงานตามระเบรียบของทางราชการ

2.3 ผม จ้เสนอราคาต จ้องไมก่เปล็ นผม จ้มรีผลประโยชนค์รก่วมกวันกวับผม จ้
เสนอราคารายอรรื่น  ณ ววันประกาศสอบราคา หรรอไมก่เปล็ นผม จ้กระทตาการอวัน
เปล็ นการขวัดขวางการแขก่งขวันอยก่างเปล็ นธรรม 

2.4 ผม จ้เสนอราคาต จ้องไมก่เปล็ นผม จ้ได จ้รวับเอกสงิทธงิธิ์หรรอความคบุ จ้ม
กวัน  ซซรื่งอาจปฏงิเสธไมก่ยอมขซนนศาลไทย  

เว จ้นแตก่รวัฐบาลของผม จ้เสนอราคาได จ้มรีคตาสวัรื่งให จ้สละสงิทธงิธิ์และความคบุ จ้มกวันเชก่นวก่านวั นน
2.5 ผม จ้เสนอราคาจะต จ้องเปล็นนงิตงิบบุคคลหรรอบบุคคลธรรมดา และ

มรีผลงานกก่อสร จ้างประเภทเดรียวกวันกวับงานทรีรื่สอบราคาจ จ้าง ในวงเงงินไมก่น จ้อยกวก่า
148,000.- บาท (หนซรื่งแสนสรีรื่หมรรื่นแปดพวันบาทถ จ้วน) และเปล็ นผลงานทรีรื่เปล็ นคมก่
สวัญญาโดยตรงกวับสก่วนราชการตามกฎหมายวก่าด จ้วยระเบรียบบรงิหารราชการสก่วน
ท จ้องถงิรื่น หนก่วยงานอรรื่นซ ซรื่งมรีกฎหมายบวัญญวัตงิให จ้มรีฐานะเปล็ นราชการบรงิหารสก่วน
ท จ้องถงิรื่น รวัฐวงิสาหกงิจ หรรอหนก่วยงานเอกชนทรีรื่เทศบาลเชรรื่อถรอ

3. หลวักฐานการเสนอราคา
3.1  ใบเสนอราคา และบวัญชรีรายการกก่อสร จ้าง  หรรอใบแจ จ้ง

ปรงิมาณงานซซรื่งจะต จ้องแสดงรายการววัสดบุ  อบุปกรณค์  คก่าแรงงาน  ภาษรีประเภท
ตก่าง ๆ  รวมทวั นงกตาไรไว จ้ด จ้วย

3.2  ผม จ้เสนอราคาจะต จ้องเสนอเอกสารหลวักฐานแนบมาพร จ้อม
กวับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว จ้นอกซองใบเสนอราคาเปล็ น 2 สก่วน  ครอ

3.2.1 สก่วนทรีรื่  1  อยก่างน จ้อยต จ้องมรีเอกสารดวังตก่อไปนรีน
(1) ในกรณรีผม จ้เสนอราคาเปล็ นนงิตงิบบุคคล

(2)
(1) ห จ้างหบุ จ้นสก่วนสามวัญหรรอห จ้างหบุ จ้นสก่วนจตา กวัด  ให จ้ยรรื่น

สตาเนาหนวังสรอรวับรองการ
จดทะเบรียนนงิตงิบบุคคล  บวัญชรีรายชรรื่อหบุ จ้นสก่วนผม จ้จวัดการ  ผม จ้มรีอตานาจควบคบุม  พร จ้อม
รวับรองสตาเนาถมกต จ้อง

(2) บรงิษวัทจตากวัดหรรอบรงิษวัทมหาชนจตากวัด   ให จ้ยรรื่นสตาเนา
หนวังสรอรวับรองการจดทะเบรียน

นงิตงิบบุคคล   หนวังสรอบรงิคณหค์สนธงิ   บวัญชรีรายชรรื่อกรรมการผม จ้จวัดการ    ผม จ้มรีอตานาจ
ควบคบุม  และบวัญชรีผม จ้ถรอหบุ จ้นรายใหญก่  พร จ้อมรวับรองสตาเนาถมกต จ้อง



(2) ในกรณรีผม จ้เสนอราคาเปล็ นบบุคคลธรรมดาหรรอคณะบบุคคล
ทรีรื่มงิใชก่นงิตงิบบุคคล  ให จ้ยรรื่นสตาเนาบวัตร

ประจตาตวัวประชาชนของผม จ้นวั นน  สตาเนาข จ้อตกลงทรีรื่แสดงถซงการเข จ้าเปล็ นหบุ จ้นสก่วน
(ถ จ้ามรี) สตาเนาบวัตรประจตาตวัวประชาชนของผม จ้เปล็ นหบุ จ้นสก่วน  พร จ้อมทวั นงรวับรอง
สตาเนาถมกต จ้อง

(3) ในกรณรีผม จ้เสนอราคาเปล็ นผม จ้เสนอราคารก่วมกวันในฐานะ
เปล็ นผม จ้รก่วมค จ้า  ให จ้ยรรื่นสตาเนาสวัญญา

ของการเข จ้ารก่วมค จ้า    สตาเนาบวัตรประจตาตวัวประชาชนของผม จ้รก่วมค จ้า  และในกรณรี
ทรีรื่ผม จ้เข จ้ารก่วมค จ้าฝก่ ายใดเปล็ นบบุคคลธรรมดาทรีรื่มงิใชก่สวัญชาตงิไทย กล็ให จ้ยรรื่นสตาเนา
หนวังสรอเดงินทาง หรรอผม จ้รก่วมค จ้าฝก่ ายใดเปล็ นนงิตงิบบุคคล  ให จ้ยรรื่นเอกสารตามทรีรื่ระบบุไว จ้
ใน  (1)

(4) เอกสารตก่าง ๆ 
4.1 (   )  สตาเนาใบทะเบรียนพาณงิชยค์
4.2 (   )  สตาเนาใบทะเบรียนภาษรีมมลคก่าเพงิรื่ม

(5) บวัญชรีเอกสารสก่วนทรีรื่ 1 ทวั นงหมดทรีรื่ได จ้ยรรื่นพร จ้อมกวับซองใบ
เสนอราคา  ตามแบบในข จ้อ 1.5  

(1) 
3.2.2 สก่วนทรีรื่  2  อยก่างน จ้อยต จ้องมรีเอกสารดวังตก่อไปนรีน
(1) หนวังสรอมอบอตานาจ  ซ ซรื่งปงิดอากรแสตมปค์ ตามกฎหมาย

ในกรณรีทรีรื่ผม จ้เสนอราคามอบอตานาจ
ให จ้บบุคคลอรรื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

(2) สตาเนาใบเสรล็จคก่าซรนอเอกสารสอบราคา
(3) หนวั งสรอรวับรองของวงิศวกรผม จ้เสนอราคา  ซ ซรื่งเปล็ นผม จ้

ควบคบุมการกก่อสร จ้างพร จ้อมสตาเนา
ใบอนบุญาตผม จ้ประกอบวงิชาชรีพวงิศวกรรม  ตาม พ.ร.บ. วงิชาชรีพวงิศวกรรม พ.ศ.
2505

(4) แผนงานการกก่อสร จ้าง  (ต จ้องให จ้วงิศวกรประเภทสามวัญ
เปล็ นผม จ้จวัดทตาแผน  พร จ้อมสตาเนา

ใบอนบุญาตประกอบวงิชาชรีพวงิศวกรรมตาม พ.ร.บ.วงิชาชรีพวงิศวกรรม  พ.ศ.
2505)  

(5) บวัญชรีเอกสารสก่วนทรีรื่ 2 ทวั นงหมดทรีรื่ได จ้ยรรื่นพร จ้อมกวับซองใบ
เสนอราคา  ตามแบบในข จ้อ 1.5 (2)

4.  การเสนอราคา
     4.1 ผม จ้เสนอราคาต จ้องยรรื่นเสนอราคาตามแบบทรีรื่กตาหนดไว จ้ใน

เอกสารสอบราคานรีนโดยไมก่มรีเงรรื่อนไขใด ๆ ทวั นงส งินน  และจะต จ้องกรอกข จ้อความ



ให จ้ถมกต จ้องครบถ จ้วนด จ้วยตวัวพงิมพค์ดรีดเทก่านวั นน   ลงลายมรอช รรื่อของผม จ้เสนอราคาให จ้
ชวัดเจน  จตานวนเงงินทรีรื่เสนอจะต จ้องระบบุตรงกวันทวั นงตวัวเลขและตวัวอวักษร   โดย
ไมก่มรีการขมดลบหรรอแก จ้ไข  หากมรีการขมดลบ  ตก  เตงิม  แก จ้ไข  เปลรีรื่ยนแปลง
จะต จ้องลงลายมรอชรรื่อผม จ้เสนอราคาพร จ้อมประทวับตรา (ถ จ้ามรี)  กตากวับไว จ้ด จ้วยทบุกแหก่ง

4.2 ผม จ้เสนอราคาจะต จ้องกรอกปรงิมาณววัสดบุ  และราคาในบวัญชรี
รายการกก่อสร จ้างให จ้ครบถ จ้วน

   ในการเสนอราคา  ให จ้เสนอเปล็ นเงงินบาทและเสนอราคาเพรียง
ราคาเดรียวโดยเสนอราคารวมและหรรอราคาตก่อหนก่วย  และหรรอตก่อรายการ
ตามเงรรื่อนไขทรีรื่ระบบุไว จ้ท จ้ายใบเสนอราคาให จ้ถมกต จ้อง   ทวั นงนรีนราคารวมทรีรื่เสนอจะ
ต จ้องตรงกวันทวั นงตวัวเลขและตวัวหนวังสรอ  ถ จ้าตวัวเลขและตวัวหนวังสรอไมก่ตรงกวันให จ้
ถรอตวัวหนวังสรอเปล็ นสตาควัญ  โดยคงิดราคารวมทวั นงส งินนซซรื่งรวมคก่าภาษรีมมลคก่าเพงิรื่ม
ภาษรีอากรอรรื่น  และคก่าใช จ้จก่ายทวั นงปวงไว จ้แล จ้ว

(3)
ราคาทรีรื่เสนอ จะต จ้องเสนอกตาหนดยรนราคาไมก่น จ้อยกวก่า 90 ววัน นวับ

แตก่ววันเปงิดซองใบเสนอราคา    โดยภายในกตาหนดยรนราคา   ผม จ้เสนอราคาต จ้อง
รวับผงิดชอบราคาทรีรื่ตนได จ้เสนอไว จ้และจะถอนการเสนอราคามงิได จ้

4.3 ผม จ้เสนอราคาจะต จ้องเสนอกตา หนดเวลาดตา เนงินการ
กก่อสร จ้างแล จ้วเสรล็จไมก่เกงิน  90 ววัน นวับถวัด

จากววันลงนามในสวัญญาจ จ้าง   หรรอววันทรีรื่ได จ้รวับหนวังสรอแจ จ้งจากเทศบาลตตาบล
ววังกะ ให จ้เรงิรื่มทตางาน

   4.4  กก่อนยรรื่นซองสอบราคา  ผม จ้เสนอราคาควรตรวจดมรก่าง
สวัญญา  แบบรมป  และ       รายละเอรียด ฯลฯ  ให จ้ถรีรื่ถ จ้วนและเข จ้าใจเอกสาร
สอบราคาทวั นงหมดเสรียกก่อนทรีรื่จะตกลงยรรื่นซองสอบราคา  ตามเงรรื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา 

   4.5 ผม จ้เสนอราคาจะต จ้องยรรื่นซองใบเสนอราคาทรีรื่ปงิ ดผนซกซอง
เรรียบร จ้อย  จก่าหน จ้าซองถซง “ประธานคณะกรรมการเปงิดซองสอบราคา”  โดย
ระบบุไว จ้ทรีรื่หน จ้าซองวก่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขทรีรื่   5/2558
ลงววันทรีรื่   27  มรีนาคม  2558 ”  ยรรื่นโดยตรงตก่อเทศบาลตตาบลววังกะ ระหวก่าง
ววันทรีรื่  27  มรีนาคม  2558  ถซงววันปงิดรวับซองสอบราคาววันทรีรื่  10  เมษายน
2558  ระหวก่างเวลา 08.30 น. ถซงเวลา 15.00 น. ณ สตานวักงานเทศบาล
ตตาบลววังกะ 

เมรรื่อพ จ้นกตาหนดเวลายรรื่นซองสอบราคาแล จ้ว  จะไมก่รวับซองสอบราคา
โดยเดล็ดขาด  และคณะกรรมการเปงิดซองสอบราคาจะเปงิดซองสอบราคาในววัน



ทรีรื่  16  เมษายน  2558  ตวั นงแตก่เวลา  10.00 น. เปล็ นต จ้นไป ณ ศมนยค์รวม
ข จ้อมมลขก่าวสารการจวัดซรนอจวัดจ จ้างอตาเภอสวังขละบบุรรี   

5. หลวักเกณฑค์และสงิทธงิในการพงิจารณาราคา 
5.1 ในการสอบราคาครวั นงนรีน  เทศบาลตตาบลววังกะจะพงิจารณา
ตวัดสงินด จ้วยราคารวม 
5.2 หากผม จ้เสนอราคารายใดมรีคบุณสมบวัตงิไมก่ถมกต จ้องตามข จ้อ 2

หรรอยรรื่นหลวักฐานการเสนอราคาไมก่ถมกต จ้องหรรอไมก่ครบถ จ้วน ตามข จ้อ 3  หรรอ
ยรรื่นซองสอบราคาไมก่ถมกต จ้องตามข จ้อ 4 แล จ้ว        คณะกรรมการฯ  จะไมก่รวับ
พงิจารณาราคาของผม จ้เสนอราคารายนวั นน  เว จ้นแตก่เปล็ นข จ้อผงิดพลาดหรรอผงิดหลง
เพรียงเลล็กน จ้อยหรรอทรีรื่ผงิดแผกไปจากเงรรื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสก่วนทรีรื่
มงิใชก่สาระสตาควัญ  ทวั นงนรีน  เฉพาะในกรณรีทรีรื่พงิจารณาเหล็นวก่าจะเปล็ นประโยชนค์ตก่อ
เทศบาลตตาบลววังกะเทก่านวั นน

           5.3 เทศบาลตตาบลววังกะสงวนสงิทธงิธิ์ไมก่พงิจารณาราคาของ
ผม จ้เสนอราคาโดยไมก่มรีการผก่อนผวันในกรณรี  ดวังตก่อไปนรีน

(1)ไมก่ปรากฏชรรื่อผม จ้เสนอราคารายนวั นน  ในบวัญชรีผม จ้รวับเอกสาร
สอบราคา  หรรอในหลวักฐานการ

รวับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตตาบลววังกะ
(2) ไมก่กรอกชรรื่อนงิตงิบบุคคลหรรอบบุคคลธรรมดา  หรรอลง

ลายมรอชรรื่อผม จ้เสนอราคา   อยก่างหนซรื่งอยก่างใด  หรรอทวั นงหมดในใบเสนอราคา

(3)เสนอรายละเอรียดแตกตก่างไปจากเงรรื่อนไขทรีรื่กตาหนดใน
เอกสารสอบราคาทรีรื่เปล็ น

สาระสตาควัญ  หรรอมรีผลทตาให จ้เกงิดความได จ้เปรรียบเสรียเปรรียบแกก่ผม จ้เสนอราคาราย
อรรื่น

(4)ร า ค า ทรีรื่ เ ส น อ มรีก า ร ขม ด ล บ   ต ก   เ ตงิม   แ ก จ้ไ ข
เปลรีรื่ยนแปลง  โดยผม จ้เสนอราคามงิได จ้ลง

ลายมรอชรรื่อพร จ้อมประทวับตรา  (ถ จ้ามรี)  กตากวับไว จ้
5.4 ในการตวัดสงินการสอบราคาหรรอในการทตาสวัญญา  คณะ

กรรมการเปงิดซอง  สอบราคาหรรอเทศบาลตตาบลววังกะ มรีสงิทธงิให จ้ผม จ้เสนอราคา
ชรีนแจงข จ้อเทล็จจรงิง  สภาพ ฐานะ หรรอข จ้อเทล็จจรงิงอรรื่นใดทรีรื่เกรีรื่ยวข จ้องกวับผม จ้เสนอ
ราคาได จ้  เทศบาลตตาบลววังกะ มรีส งิทธงิทรีรื่จะไมก่รวับราคาหรรอไมก่ทตาสวัญญา หาก
หลวักฐานดวังกลก่าวไมก่มรีความเหมาะสมหรรอไมก่ถมกต จ้อง

(4)



 5.5   เทศบาลตตาบลววังกะทรงไว จ้ซ ซรื่งสงิทธงิทรีรื่จะไมก่รวับราคาตตรื่า
สบุด  หรรอราคาหนซรื่งราคาใด  หรรอราคาทรีรื่เสนอทวั นงหมดกล็ได จ้    และอาจพงิจารณา
เลรอกจ จ้างในจตานวน  หรรอขนาด  หรรอเฉพาะรายการหนซรื่งรายการใด  หรรออาจ
จะยกเลงิกการสอบราคา  โดยไมก่พงิจารณาจวัดจ จ้างเลยกล็ได จ้สบุดแตก่จะพงิจารณา
ทวั นงนรีน  เพรรื่อประโยชนค์ของทางราชการเปล็ นสตาควัญ  และให จ้ถรอวก่าการตวัดส งินของ
เทศบาลตตาบลววังกะ เปล็ นเดล็ดขาด  ผม จ้เสนอราคาจะเรรียกร จ้องคก่าเสรียหายใด ๆ
มงิได จ้  รวมทวั นงเทศบาลตตาบลววังกะ จะพงิจารณายกเลงิกการสอบราคาและ
ลงโทษผม จ้เสนอราคาเสมรอนเปล็ น  ผม จ้ทงินงงาน  ไมก่วก่าจะเปล็ นผม จ้เสนอราคาทรีรื่ได จ้รวับ
การควัดเลรอกหรรอไมก่กล็ตาม   หากมรีเหตบุทรีรื่เช รรื่อได จ้วก่าการเสนอราคากระทตาไปโดย
ไมก่สบุจรงิต  เชก่น  การเสนอราคาอวันเปล็ นเทล็จ  หรรอใช จ้ชรรื่อบบุคคลธรรมดา  หรรอ
นงิตงิบบุคคลอรรื่นมาเสนอราคาแทน  เปล็ นต จ้น 

ในกรณรีทรีรื่ผม จ้เสนอราคาตตรื่าสบุด  เสนอราคาตตรื่าจนคาดหมายได จ้
วก่าไมก่อาจดตาเนงินงานตามสวัญญาได จ้  คณะกรรมการเปงิดซองสอบราคาหรรอ
เทศบาลตตาบลววังกะ จะให จ้ผม จ้เสนอราคานวั นนช รีนแจงและ แสดงหลวักฐานทรีรื่ทตาให จ้
เชรรื่อได จ้วก่าผม จ้เสนอราคาสามารถดตาเนงินงานตามสอบราคาจ จ้างให จ้เสรล็จสมบมรณค์
หากคตาชรีนแจงไมก่เปล็ นทรีรื่ รวับฟวังได จ้  เทศบาลตตาบลววังกะ มรีส งิทธงิทรีรื่จะไมก่รวับราคา
ของผม จ้เสนอราคารายนวั นน

6.   การทตาสวัญญาจ จ้าง
ผม จ้ชนะการสอบราคาจะต จ้องทตาสวัญญาจ จ้างตามแบบสวัญญาดวังระบบุ

ใน ข จ้อ 1.3 กวับเทศบาลตตาบลววังกะ  ภายใน 7 ววัน  นวับถวัดจากววันทรีรื่ได จ้รวับแจ จ้ง
และจะต จ้องวางหลวักประกวันสวัญญา เปล็ นจตานวนเงงินเทก่ากวับร จ้อยละ 5 ของราคา
คก่าจ จ้างทรีรื่สอบราคาได จ้ ให จ้เทศบาลตตาบลววังกะ ยซดถรอไว จ้ในขณะทตาสวัญญา
โดยใช จ้หลวักประกวันอยก่างหนซรื่งอยก่างใดดวังตก่อไปนรีน

 6.1 เงงินสด
6.2 เชล็คทรีรื่ธนาคารสวัรื่งจก่ายให จ้แกก่เทศบาลตตาบลววังกะ  โดย

เปล็ นเชล็คลงววันทรีรื่ทรีรื่ทตาสวัญญาหรรอกก่อนหน จ้านวั นนไมก่เกงิน  3  ววันทตาการของทาง
ราชการ

6.3 หนวังสรอคตนาประกวันของธนาคารภายในประเทศ  ตาม
แบบหนวังสรอคตนาประกวัน

ดวังระบบุในข จ้อ  1.4 (1)  โดยให จ้ทตากวับเทศบาลตตาบลววังกะเทก่านวั นน
6.4  หนวังสรอคตนาประกวันของบรรษวัทเงงินทบุนอบุตสาหกรรมแหก่ง

ประเทศไทย     หรรอบรงิษวัท
เงงินทบุนหรรอบรงิษวัทเงงินทบุนหลวักทรวัพยค์ ทรีรื่ได จ้รวับอนบุญาตให จ้ประกอบกงิจการเงงิน
ทบุนเพรรื่อการพาณงิชยค์และประกอบธบุรกงิจคตนาประกวันตามประกาศของธนาคารแหก่ง



ประเทศไทยซซรื่งได จ้แจ จ้งชรรื่อเวรียนให จ้สก่วนราชการตก่าง ๆ ทราบแล จ้ว  โดยอนบุโลม
ให จ้ใช จ้ตามแบบหนวังสรอคตนาประกวันดวังระบบุในข จ้อ  1.4  (1)

      6.5  พวันธบวัตรรวัฐบาลไทย
           หลวักประกวันนรีนจะครนให จ้โดยไมก่มรีดอกเบรีนยภายใน  15   ววัน

นวับถวัดจากววันทรีรื่ผม จ้ชนะการสอบราคา (ผม จ้รวับจ จ้าง)  พ จ้นจากข จ้อผมกพวันตามสวัญญา
จ จ้างแล จ้ว

7.   คก่าจ จ้างและการจก่ายเงงิน  (สวัญญาเปล็ นราคาเหมารวม)
เทศบาลตตาบลววังกะจะจก่ายเงงินคก่าจ จ้าง โดยแบก่งออกเปล็ น 1 งวด
ดวังนรีน

งวดทรีรื่ 1 เปล็ นจตานวนเงงินในอวัตราร จ้อยละ……………ของคก่าจ จ้าง เมรรื่อ
ผม จ้รวับจ จ้างได จ้ปฏงิบวัตงิงานกก่อสร จ้างราง

ระบายนตนา คบุ จ้ม 24 ฝวัรื่ งซ จ้าย  หมมก่ทรีรื่ 2   โดยกก่อสร จ้างรางระบายนตนารมปตวัวยม ฝา
ตะแกรงเหลล็ก กว จ้าง 0.70 เมตร ความยาวประมาณ 70 เมตร ให จ้แล จ้วเสรล็จ
เรรียบร จ้อยตามสวัญญาทบุกประการ

8. อวัตราคก่าปรวับ
   คก่าปรวับตามแบบสวัญญาจ จ้างจะกตาหนดในอวัตราร จ้อยละ 0.10  ของ

คก่าจ จ้างตามสวัญญาตก่อววัน 

(5)
9. การรวับประกวันความชตารบุดบกพรก่อง
   ผม จ้ชนะการสอบราคา  ซ ซรื่งได จ้ทตาข จ้อตกลงเปล็ นหนวังสรอ  หรรอทตา

สวัญญาจ จ้างตามแบบ      ดวังระบบุในข จ้อ  1.3 แล จ้วแตก่กรณรี จะต จ้องรวับประกวัน
ความชตารบุดบกพรก่องของงานจ จ้างทรีรื่เกงิดขซนนภายในระยะเวลา ไมก่น จ้อยกวก่า 2 ปรี
นวับจากววันทรีรื่เทศบาลตตาบลววังกะ ได จ้รวับมอบงาน  โดยผม จ้รวับจ จ้างต จ้องรรีบจวัดการ
ซก่อมแซมแก จ้ไขให จ้ใช จ้การได จ้ดรีดวังเดงิมภายใน  7 ววัน  นวับถวัดจากววันทรีรื่ได จ้รวับแจ จ้ง
ความชตารบุดบกพรก่อง 

10. ข จ้อสงวนสงิทธงิในการเสนอราคาและอรรื่น ๆ 
       10.1  เงงินคก่าจ จ้างสตาหรวับงานจ จ้างครวั นงนรีน  ได จ้มาจากเงงินรายได จ้

ดวังนวั นน การลงนามในจะทตาสวัญญาจ จ้างตก่อเมรรื่อเทศบวัญญวัตงิงบประมาณรายจก่าย
เพงิรื่มเตงิม ฉบวับทรีรื่ 1 ประจตาปรี งบประมาณ 2557 ได จ้รวับอนบุมวัตงิจากนายอตาเภอ
สวังขละบบุรรี     แล จ้วเทก่านวั นน 

       10.2 เมรรื่อเทศบาลตตาบลววังกะได จ้ควัดเลรอกผม จ้เสนอราคารายใด
เปล็ นผม จ้รวับจ จ้าง และได จ้ตกลงจ จ้างตามสอบราคาจ จ้างแล จ้ว  ถ จ้าผม จ้รวับจ จ้างจะต จ้องสวัรื่ง
หรรอนตาสงิรื่งของมา  เพรรื่องานจ จ้าง  ดวังกลก่าวเข จ้ามาจากตก่างประเทศ  และของนวั นน



ต จ้องนตาเข จ้ามาโดยทางเรรอในเส จ้นทางทรีรื่มรีเรรอไทยเดงินอยมก่  และสามารถให จ้
บรงิการรวับขนได จ้ตามรวัฐมนตรรีวก่าการกระทรวงคมนาคม  ประกาศกตาหนด  ผม จ้
เสนอราคา  ซซรื่งเปล็ น ผม จ้รวับจ จ้างจะต จ้องปฏงิบวัตงิตามกฎหมายวก่าด จ้วยการสก่งเสรงิมกา
รพาณงิชยนาวรี  ดวังนรีน

(1) แจ จ้งการสวัรื่งหรรอนตาสงิรื่งขอดวังกลก่าวเข จ้ามาจากตก่าง
ประเทศตก่อสตานวักงาน

คณะกรรมการสก่งเสรงิมการพาณงิชยนาวรีภายใน  7  ววัน  นวับถวัดจากววันทรีรื่ผม จ้รวับ
จ จ้างสวัรื่งหรรอซรนอของจากตก่างประเทศเว จ้นแตก่เปล็ นของทรีรื่รวัฐมนตรรีวก่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว จ้นให จ้บรรทบุกโดยเรรออรรื่นได จ้ 

(2) จวัดการให จ้ส งิรื่งของดวังกลก่าวบรรทบุกโดยเรรอไทย
หรรอเรรอทรีรื่มรีส งิทธงิเชก่นเดรียวกวับ

เรรอไทยจากตก่างประเทศมายวังประเทศไทย  เว จ้นแตก่จะได จ้รวับอนบุญาตจากคณะ
กรรมการสก่งเสรงิมการพาณงิชยนาวรีให จ้บรรทบุกสงิรื่งของนวั นนโดยเรรออรรื่นทรีรื่มงิใชก่เรรอไทย
ซซรื่งจะต จ้องได จ้รวับอนบุญาตเชก่นนวั นนกก่อนบรรทบุกลงเรรออรรื่น  หรรอเปล็ นของทรีรื่คณะ
รวัฐมนตรรีวก่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว จ้นให จ้บรรทบุกโดยเรรออรรื่น

(3) ในกรณรีทรีรื่ไมก่ปฏงิบวัตงิตาม (1)  หรรอ  (2)  ผม จ้รวับจ จ้าง
จะต จ้องรวับผงิดตามกฎหมายวก่าด จ้วยการ

สก่งเสรงิมพาณงิชยนาวรี
10.3 ผม จ้เสนอราคาซซรื่งเทศบาลตตาบลววังกะได จ้ควัดเลรอกแล จ้ว

ไมก่ไปทตาสวัญญาจ จ้างภายในเวลาทรีรื่ทางราชการกตาหนดดวังระบบุไว จ้ในข จ้อ 7
เทศบาลตตาบลววังกะ จะตวัดสงิทธงิในการเสนอราคาและอาจพงิจารณาเรรียกร จ้อง
ให จ้ชดใช จ้ความเสรียหายอรรื่น  (ถ จ้ามรี)  รวมทวั นงจะพงิจารณาให จ้เปล็ นผม จ้ทงินงงานตาม
ระเบรียบของทางราชการ

10.4  เทศบาลตตา บลววังกะ สงวนสงิทธงิธิ์ทรีรื่จะแก จ้ไขเพงิรื่มเตงิม
เงรรื่อนไขหรรอข จ้อกตาหนดในแบบสวัญญาให จ้เปล็ นไปตามความเหล็นของสตานวักงาน
อวัยการสมงสบุด  (ถ จ้ามรี)  

11. มาตรฐานฝรีมรอชก่าง
เมรรื่อเทศบาลตตาบลววังกะ ได จ้ควัดเลรอกผม จ้เสนอราคารายใดให จ้เปล็ น
ผม จ้รวับจ จ้างและให จ้ตกลง

จ จ้างกก่อสร จ้างตามประกาศนรีนแล จ้ว ผม จ้เสนอราคาจะต จ้องตกลงวก่าในการปฏงิบวัตงิงาน
กก่อสร จ้างดวังกลก่าว ผม จ้เสนอราคาจะต จ้องมรีและใช จ้ผม จ้ผก่านการทดสอบมาตรฐานฝรีมรอ
ชก่างจากคณะกรรมการกตาหนด มาตรฐาน และทอสอบฝรี มรอแรงงาน หรรอผม จ้มรี
วบุฒงิบวัตรระดวับ ปวช.  ปวส. และปวท. หรรอเทรียบเทก่าจากสถาบวันการศซกษาทรีรื่
ก.พ. รวับรองให จ้เข จ้ารวับราชการได จ้ในอวัตราไมก่ตตรื่ากวก่าร จ้อยละ 5 ของแตก่ละสาขา
ชก่าง แตก่จะต จ้องมรีชก่างจตานวนอยก่างน จ้อย 1 คน ในแตก่ละสาขาชก่างตก่อไปนรีน



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

(6)
12. การปฏงิบวัตงิตามกฎหมายและระเบรียบ

12.1 ในระหวก่างระยะเวลาการจ จ้างเหมา ผม จ้รวับจ จ้างพซงปฏงิบวัตงิตาม
หลวักเกณฑค์ทรีรื่กฎหมายและระเบรียบได จ้กตาหนดไว จ้โดยเครก่งครวัด 

12.2 ในระหวก่างระยะเวลาการกก่อสร จ้าง ผม จ้รวับจ จ้างจะต จ้องเขรียน
ปจ้ ายประกาศดตาเนงินการกก่อสร จ้างไว จ้อยก่างน จ้อย จตานวน  1  ปจ้ าย โดยมรีสาระ
สตาควัญ ดวังนรีน

(1) ชรรื่อหนก่วยงานเจ จ้าของโครงการ
(2) ชรรื่อประเภทและชนงิดของสงิรื่งกก่อสร จ้าง
(3) ปรงิมาณงานกก่อสร จ้าง
(4) ชรรื่อ ทรีรื่อยมก่ ผม จ้รวับจ จ้าง พร จ้อมหมายเลขโทรศวัพทค์
(5) ระยะเวลาเรงิรื่มต จ้น และระยะเวลาสงินนสบุด
(6) วงเงงินคก่ากก่อสร จ้าง 
(7) ชรรื่อเจ จ้าหน จ้าทรีรื่ของสก่วนราชการ ผม จ้ควบคบุมงาน
(8) ชรรื่อคณะกรรมการตรวจการจ จ้าง
(9) ระบบุข จ้อความ “กก่อสร จ้างด จ้วยเงงินภาษรีอากรของประชาชน”

    รายการละเอรียดและเงรรื่อนไขเอกสารสอบราคาจ จ้างฉบวับนรีน  มรีผล
ใช จ้บวังควับเปล็ นสก่วนหนซรื่งของประกาศสอบราคาและสวัญญาจ จ้างด จ้วย

เทศบาลตตาบลววังกะ
ววันทรีรื่     27     เดรอน    มรีนาคม   พ.ศ. 2558
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