
  
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหลักช้าง 
เรือ่ง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1) 

ตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ครั้งท่ี 2) 
………………………………………………………… 

ด้วยเทศบาลต าบลหลักช้าง มคีวามประสงค์จะสอบราคาจา้งโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก(สถ.ศพด.1) ณ บริเวณส านักงานเทศบาลต าบลหลักช้าง หมู่ที่ 5 ต าบลหลักช้าง อ าเภอช้างกลาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  จ านวน 1 หลัง  โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจส าหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีเร่งด่วน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558   

ลักษณะโครงการ  
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (แบบไม่ตอกเสาเข็ม)  รายละเอียดแบบ 

มาตรฐานประเภท อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส าหรับเด็กเข้ารับบริการในศูนย์ไม่เกิน 50 คน(สถ.ศพด.1)  กรม
ส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พรอ้มติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ  ณ สถานที่ก่อสร้าง
จ านวน 1 ปา้ย  งบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น  1,524,000.-บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาท
ถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานของเทศบาลต าบลหลักช้างก าหนด ราคากลาง 1,694,000.-บาท  
ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 120 วัน 
        ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบตัิดังต่อไปนี้ 
                   1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชพีรับจ้างที่สอบราคาจา้งเหมาดังกล่าว 

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร 
 ราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
              3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมรับขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น    

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่
เทศบาลต าบลหลักช้าง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอยา่งเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้   

5. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ไม่น้อยกว่า 609,600 บาท  
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจา่ยหรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ต้องลงทะเบียนในระบบ            

(e-Government Procurement: e-GP) อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
8.คู่สัญญาต้องจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การรับจา่ยเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น

บาทคู่สัญญาอาจรับจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างให้ผู้สนใจรับงานดังกล่าวขา้งต้นไปดูสถานที่ด้วยตนเอง ในวันที ่ 13      
เดือน มกราคม พ.ศ.2558  โดยให้มาพร้อมกัน ณ ส านักงานเทศบาลต าบลหลักช้าง  ตัง้แต่เวลา 09.30น.            
ถึง 10.00น.  ผู้ใดไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างถือว่าได้ดูสถานที่แล้ว  จะอ้างให้พ้นความรับผดิต่อเทศบาลต าบลหลักช้าง
ไม่ได้ 

             /ก าหนดยื่นซอง... 
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                    ก าหนดยื่นซองสอบราคาในระหว่างวันที่  7-20 เดือนมกราคม พ.ศ.2558  โดยในวันที่ 7-8 
เดือนมกราคม พ.ศ.2558 และวันที่ 10-20 เดือนมกราคม พ.ศ.2558  ให้ยื่นเอกสารที่ส านักงานเทศบาลต าบล
หลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จงัหวัดนครศรีธรรมราช ระหวา่งเวลา 08.30 น.ถึง เวลา16.30 น. ในวันและเวลา
ราชการ โดยในวันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ให้ยื่นเอกสาร ณ ที่ว่าการอ าเภอช้างกลาง (ห้องศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ณ ที่ว่าการอ าเภอช้างกลาง) ชั้น 2  ระหว่าง
เวลา 08.30น.   ถึงเวลา 16.30 น. และก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  21 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่
เวลา 09.30 น.   เป็นต้นไป 

  ผู้สนใจติดต่อขอ ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ  2,000.-บาท ได้ทีก่องคลังเทศบาลต าบล
หลักช้าง ระหว่างวันที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2558  ถึงวันที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.30 
น. ถึง เวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2402-8478 หรือ 0-8997-34990  ในวันและ
เวลาราชการ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง หรือเว็ปไซต์ www.nakhonsithammarat.go.th   
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และเว็บไซต์ www.lakchang.go.th ของเทศบาลต าบลหลักช้าง 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 7  มกราคม  พ.ศ. 2558 
 

 
(นายชินวรณ์  วิเชียร) 

นายกเทศมนตรีต าบลหลักช้าง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 
                                         
                
                                            

 
เอกสารสารราคาจ้าง เลขที่ 7 /2558  

โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1)  
 ตามประกาศเทศบาลต าบลหลักช้าง (ครั้งที่ 2) ลงวันที่  7 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 

……………..…………………………………… 

 เทศบาลต าบลหลักช้าง ซึ่งตอ่ไปนี้เรียกว่า “เทศบาล”มีความประสงค์จะท าการสอบราคาก่อสร้าง 
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1)  โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจส าหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน  เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา(ก่อสรา้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ประจ าปีงบประมาณ 2558  
จ านวน 1 หลัง 

 รายละเอียดดังนี้   
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (แบบไม่ตอกเสาเข็ม)  รายละเอียดแบบ 

มาตรฐานประเภท อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส าหรับเด็กเข้ารับบริการในศูนย์ไม่เกิน 50 คน(สถ.ศพด.1)  กรม
ส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พรอ้มติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ  ณ สถานที่ก่อสร้าง
จ านวน 1 ปา้ย  งบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น  1,524,000.-บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาท
ถ้วน-)รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานของเทศบาลต าบลหลักช้างก าหนด ราคากลาง 1,694,000.-บาท  
ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 120 วัน  
โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้                                  

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
                               1.1  แบบรูปรายการละเอียด 
                              1.2  แบบใบเสนอราคา 

1.3  แบบสัญญาจ้าง 
1.4  แบบหนังสือค้ าประกันสัญญา  

(1) หลักประกันสัญญา 
1.5 บทนิยาม 

(1) ผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจา้งงานตามประกาศสอบ 

ราคาจา้งนี้ และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อหรือผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับเทศบาล 

2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล 
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 
                 /2.3 ไม่เป็น... 
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2.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา 

ให้แกเ่ทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็น
ผู้กระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้ 

2.4 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 609,600 บาท  
โดยเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน  ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานเอกชนที่
เทศบาลเชื่อถือ  

2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบัญชีรายรบัรายจา่ย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจา่ยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ต้องลงทะเบียนในระบบ           
(e-Government Procurement: e-GP) อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

2.7 คู่สัญญาต้องจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การรับจา่ยเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจรับจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ 
 3. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบ
เสนอราคา เป็น 2 ส่วน คือ 
   3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
    (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนติิบุคคล 
     (ก)ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้าม)ี พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง 
     (ข)บรษิัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (2)ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้าม)ี
ส าเนาบัตรประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (3)ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาตไิทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุ
ไว้ใน(1) 
    (4)ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบทะเบียนพาณิชย์(ถา้มี) พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
    (5)บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ 1.6(1) 
   3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
    (1)หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา
มอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
 

     /(2)บัญชีรายการก่อสร้าง... 
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    (2)บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย (ใส่ในซองใบเสนอราคา) 
    (3)บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ 1.6(2) 

 4.  การเสนอราคา  
   4.1   ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ทุกแห่ง 

4.2   ผู้เสนอราคาต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชรีายการก่อสร้างให้ครบถ้วน  
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาด้วยเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  
และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้ง  ตัวเลข
และตัวอักษร ถ้าตัวเลขและตวัอักษรไม่ตรงกันให้ถือเอา ตัวอักษรเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จา่ยทั้งปวงไว้แล้ว ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า  
30 วัน  นับจากวันเปิดซองสอบราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และ
จะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จของ โครงการ  
ก าหนดงานแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลต าบล    
หลักช้างให้เริ่มท างาน 
    4.4 การยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูรา่งสัญญา แบบรูปและรายละเอียด 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคา 
   4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธาน
กรรมการเปิดซองสอบราคา โดยที่ระบุไว้ที่หน้าซองว่า“ ใบเสนอราคา ตามเอกสารสอบราคาจา้ง เลขที่ 7 /2558 
ลงวันที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2558  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1)  ...........” โดยยื่น
เอกสารโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่รับซอง ณ กองคลังเทศบาลต าบลหลักช้าง ในวันที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2558  ถึง
วันที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558  โดยในวันที่ 7-8 เดือนมกราคม พ.ศ.2558 และวันที่ 10-20 เดือน
มกราคม พ.ศ.2558  ให้ยื่นเอกสารที่ส านักงานเทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง เวลา16.30 น. ในวันและเวลาราชการ โดยในวันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558      
ให้ยื่นเอกสาร ณ ที่ว่าการอ าเภอช้างกลาง (ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลระดับอ าเภอ ณ ที่ว่าการอ าเภอช้างกลาง) ชั้น 2  ระหว่างเวลา 08.30น.   ถึงเวลา 16.30 น.  

เมื่อพ้นก าหนดยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการ 
เปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
 
 

/..5. หลักเกณฑ์  
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 5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
   5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลต าบลหลักช้าง จะพิจารณาตัดสินดว้ยราคารวม   
เป็นเกณฑ์ 
   5.2 หากผู้เสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 และยื่นหลักฐานการ 
เสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการเปิด 
ซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต้ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิด
แผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวา่จะเป็น
ประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลหลักช้างเท่านั้น 
   5.3 เทศบาลต าบลหลักช้าง สงวนสิทธิจะไม่พจิารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการ
ผ่อนผันดังต่อไปนี้ 
                               (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบลหลักช้าง 
            (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา อย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น  
   (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคา  มิไดล้ง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้าม)ี ก ากับไว ้
  5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือหรือท าสัญญาคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
เทศบาลต าบลหลักช้างมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริง อื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้
เสนอราคาได้ เทศบาลต าบลหลักช้างมีสิทธิจะไม่รับราคาหรือท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง  
                               5.5 เทศบาลต าบลหลักช้างทรงไว้ซึ่งสิทธิจะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอราคาทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจา้งเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลหลักช้างเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ 
มิได้ รวมทั้งเทศบาลต าบลหลักช้างจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหาก
มีเหตุเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

           ในกรณีผู้เสนอราคาต่ าสุด  เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้วา่ไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้   
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  หรือเทศบาลต าบลหลักช้างจะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชีแ้จง แสดงหลักฐานที่ท าให้
เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามประกาศสอบราคาจา้งให้เสร็จสมบูรณ์หากค าชี้แจง  ไม่เป็นที่รับฟังได้ 
เทศบาลต าบลหลักช้างมีสิทธทิี่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

6.  การท าสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะการสอบราคาจะลงนามในสัญญาเมื่อได้รับอนุมัตเิงินประจ างวดจากกรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเท่านั้น 
ผู้ชนะการสอบราคาจา้งจะต้องท าสัญญาจา้ง  ตามแบบสัญญาดังกล่าวระบุในข้อ 1.3 

กับเทศบาลต าบลหลักช้าง  ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงิน
เท่ากับร้อยละห้า(5%) ของราคาค่าจา้งที่ยื่นซองเสนอราคาได้ ให้เทศบาลต าบลหลักช้างยดึถือไว้ในขณะท าสัญญา
โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
              /6.1 เงินสด... 
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6.1  เงินสด 
   6.2  เช็คธนาคารสั่งจา่ยให้แก่เทศบาลต าบลหลักช้าง โดยเป็นเช็คท่ีลงวันที่ 
ที่ท าสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ท าการของทางราชการ 

6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามหนังสือค้ าประกันซึ่งระบุ 
ใน ข้อ 1.4(1) 

6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทยหลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่คิดดอกเบี้ยภายใน 15 วัน 
นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจา้งแล้ว 

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
                          เทศบาลต าบลหลักช้าง จะจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1  เป็นเงินร้อยละ 30 ของค่าจา้งเหมาตามที่ตกลงท าสัญญาวา่จา้งจะจา่ยเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ 
 ท าการก่อสร้างดังนี้.- 
  -  หล่อคอนกรีตฐานราก - เสาตอม่อ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
  -  ติดตั้งบ่อบ าบัดส าเร็จรูปพรอ้มวาง Sleeve ท่อระบบต่างๆแล้วเสร็จ 
  -  หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
  - เทพื้น ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
  -  หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
  - หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
    ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ   45    วัน 

งวดที่ 2  เป็นเงินร้อยละ 35 .ของค่าจา้งเหมาตามที่ตกลงท าสัญญาวา่จา้งจะจา่ยเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ 
 ท าการก่อสร้างดังนี้.- 
  -  ประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
  -  ทาสีกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
  -  ท าการก่อสร้างสว่นต่างๆของหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
  -  มุงกระเบื้องหลังคาและส่วนต่างๆของหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
  - ติดตั้งเชิงชาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
  -  ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบไม้ พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและทับหลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

 - เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อส าหรับร้อยสายไฟฟา้ สายโทรศัพท์และท่อระบบต่าง                  
ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

  -  ติดตั้งบ่อดักไขมัน บ่อชยะและดักไขมันแล้วเสร็จ 
  -  วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก แล้วเสร็จ 
    ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ   30    วัน 
งวดที่ 3 เป็นเงินร้อยละ 35 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงท าสัญญาวา่จา้งจะจา่ยเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ 
 ท าการก่อสร้างดังนี้.- 
  -  ฉาบปูนผัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
  - ตกแต่งผนังบุกระเบื้อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
  - ตกแต่งพื้นปูกระเบื้อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
  - ติดตั้งผนังห้องน้ าพร้อมประตู แล้วเสร็จ 
  -  ตกแต่งผิวพื้นขัดมัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
          /-ท าโครงเคร่า... 
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  - ท าโครงเคร่าฝา้เพดานพร้อมติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
  -  ท าการร้อยสายไฟฟา้ สายสญัญาณต่างๆแล้วเสร็จ 
  -  ติดตั้งบานประตู บานประตสู าเร็จรูปแล้วเสร็จ 
  -  ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียม หน้าตา่งไม้พร้อมอุปกรณ์ กระจกท้ังหมดแล้วเสร็จ 
  -  ติดตั้งลูกกรงกันตก ราวสแตนเลสและส่วนประกอบต่างๆแล้วเสร็จ 
  -  ติดตั้งบัวเชิงผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
  -  ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ห้องน้ า แล้วเสร็จ 
  -  ติดตั้งดวงโคมไฟฟา้ สวิตซ์ เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
  - ติดตั้งถังเคมีดับเพลิง ติดตั้งไฟฉุกเฉิน แล้วเสร็จ 
  -  ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าภายในอาคาร พร้อมสายเมนเข้าอาคาร แล้วเสร็จ 
  -  ทาสีสว่นตกแต่งส่วนต่างๆทั้งภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา แล้วเสร็จ 
  -  ท าการทดสอบงานระบบต่างๆ จนใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์ 
  -  นอกจากนี้ให้ท าการก่อสร้างส่วนงานอื่นๆท่ีเหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง  
 ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาจา้งทุกประการ พร้อมทั้งท าความสะอาด 
 พื้นที่ก่อสร้างให้สะอาด 
    ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  45     วัน 

8. อัตราค่าปรับ 
   ค่าปรับตามสัญญาจา้งข้อ 15  จะก าหนดในอัตราร้อยละ  0.10 ของค่าจ้างตามสัญญา 

ต่อวัน 

9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
         ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน 
ข้อ 1.3 แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี    
นับถัดจากวันที่เทศบาลต าบลหลักช้างรับมอบงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ ได้ดีดังเดิม   
ภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุด บกพร่อง  

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  10.1 เทศบาลสามารถเบิกจ่ายไดไ้ม่เกินวงเงิน 1,524,000 บาท และจะท าสัญญา

ต่อเมื่อเทศบาลได้รับอนุมัติเงินประจ างวดจากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเท่านั้น  
   10.2 เมื่อเทศบาลต าบลหลักช้างได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็น ผู้รับจ้างและได้  
ตกลงจ้างตามสอบราคาจา้งแล้ว  ถ้าผู้รับจา้งจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเขา้มาจากตา่งประเทศ
และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจา้งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ดังนี ้
   (1)   แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจา้งสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
   ( 2)   จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์ 
นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน   
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรือ 
            /(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม...   
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   (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1) หรือ (2) ผู้รับจา้งจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่า  
ด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี 
   10.3   ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลหลักช้าง ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุ ในข้อ 6 เทศบาลต าบลหลักช้างอาจพิจารณาเรียกร้องชดใช้
ค่าเสียหายอื่นๆ   (ถ้าม)ี รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ละทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ   

10.4 ในระหว่างระยะเวลากอ่สร้าง ผู้รับจา้งพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ 
ระเบียบได้ก าหนดโดยเคร่งครัด                     

10.5   เทศบาลต าบลหลักชา้งสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเตมิเงื่อนไขหรือ 
ข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้าม)ี 

10.6   เมื่อได้ตกลงท าสัญญาจา้งกับเทศบาลต าบลหลักช้างแล้ว ผู้รับจ้าง 
จะต้องท าป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการแต่ละโครงการ  ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด  จ านวน 2 ป้าย ติดตั้งไว้ที่
หัวและท้ายโครงการภายใน 7 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจา้ง  

10.7 เงินค่าจ้างส าหรับการจ้างในครั้งนี้  ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจส าหรับพัฒนา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

11.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
                       เมื่อเทศบาลต าบลหลักช้างไดค้ัดเลือกผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและ
ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มี  วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. 
และปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10   
ของแต่ละสาขาชา่ง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน ในสาขาชา่งโยธา หรือช่างก่อสร้าง 

 11.1 ช่างผู้ควบคุมงาน ไม่น้อยกว่าวุฒิ ปวส.ก่อสร้าง หรือโยธา จ านวน 1 คน 

12.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ     
ได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

           

   
เทศบาลต าบลหลักช้าง 

       วันที่ 7  เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 


