
ประกาศเทศบาลตตาบลววังกะ
เรรรื่อง  สอบราคาจ จ้างเหมากก่อสร จ้างศาลาททรื่พวักคอยรวับสก่งนวักเรทยน  

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

ด จ้วยเทศบาลตตาบลววังกะ อตาเภอสวังขละบบุรท จวังหววัดกาญจนบบุรท   มท
ความประสงคค์จะสอบราคาจ จ้างเหมา

กก่อสร จ้างศาลาททรื่พวักคอยรวับสก่งนวักเรทยน  โดยกก่อสร จ้างอาคารศาลาททรื่พวักคอยรวับ
– สก่งนวักเรทยนโรงเรทยนอบุดมสสทธสศศกษา โรงเรทยนอนบุบาลสวังขละบบุรท และศศูนยค์
พวัฒนาเดด็กเลด็กววัดศรทสบุวรรณ จตานวน 3 หลวัง ขนาดกว จ้างประมาณ 1.50 เมตร
ยาว 9.00 เมตร พร จ้อมตสดตวั ตั้งไฟฟจ้ากระพรสบเตรอนเขตโรงเรทยน จตานวน 6 จบุด 

ราคากลางงานกก่อสร จ้างในการสอบราคาครวั ตั้งนทตั้ เปด็ นเงสนทวั ตั้งส สตั้น
633,000.- บาท (หกแสนสามหมรรื่นสามพวันบาทถ จ้วน)

 ผศู จ้มทส สทธสเสนอราคาจะต จ้องมทคบุณสมบวัตสดวังตก่อไปนทตั้
1. เปด็ นนสตสบบุคคล หรรอบบุคคลธรรมดา ททรื่มทอาชทพรวับจ จ้างทตาของหรรอ

รวับเหมาเปด็ นของตวัวเอง ซ ศรื่งมทผลงานกก่อสร จ้างประเภทเดทยวกวับงานททรื่สอบราคา
จ จ้าง ในวงเงสนไมก่น จ้อยกวก่า 253,200.- บาท  

2.ไมก่เปด็ นผศู จ้ททรื่ระบบุชรรื่อไว จ้ในบวัญชทรายชรรื่อผศู จ้ทสตั้งงานของทางราชการ
หรรอของหนก่วยการบรสหารราชการสก่วนท จ้องถสรื่น  และได จ้แจ จ้งเวทยนชรรื่อแล จ้ว 

3.  ไมก่เปด็ นผศู จ้ได จ้รวับเอกสสทธสธิ์ความคบุ จ้มกวัน   ซ ศรื่งอาจปฏสเสธไมก่ยอมขศตั้น
ศาลไทย   เว จ้นแตก่รวัฐบาลของผศู จ้เสนอราคาได จ้มทคตาสวัรื่งให จ้สละสสทธสธิ์ความคบุ จ้มกวัน
เชก่นวก่านวั ตั้น
                   4. ไมก่เปด็ นผศู จ้มทผลประโยชนค์รก่วมกวันกวับผศู จ้เสนอราคารายอรรื่นททรื่เข จ้า
เสนอราคาให จ้แกก่เทศบาลตตาบลววังกะ ณ  ววันประกาศสอบราคา หรรอไมก่เปด็ นผศู จ้
กระทตาการอวันเปด็ นการขวัดขวางการแขก่งขวันราคาอยก่างเปด็ นธรรมในการสอบ
ราคาจ จ้างครวั ตั้งนทตั้

 กตาหนดยรรื่นซองสอบราคา ให จ้ยรรื่นตก่อสตานวักงานเทศบาลตตาบลววังกะ
อตาเภอสวังขละบบุรท จวังหววัดกาญจนบบุรท ได จ้ตวั ตั้งแตก่ววันททรื่   27  มทนาคม  2558  ถศง
ววันททรื่  10 เมษายน  2558  ในเวลา 08.30 น – 15.00 น. ณ สตานวักงาน
เทศบาลตตาบลววังกะ และเมรรื่อพ จ้นกตาหนดเวลายรรื่นซองสอบราคาแล จ้ว จะไมก่รวับ
ซองสอบราคาโดยเดด็ดขาด 



กตาหนดเปสดซองสอบราคา ณ ศศูนยค์รวมข จ้อมศูลขก่าวสารการจวัดซรตั้อจวัด
จ จ้างอตาเภอสวังขละบบุรท ในววันททรื่  16  เมษายน  2558  ตวั ตั้งแตก่เวลา 10.00 น.
เปด็ นต จ้นไป

ผศู จ้สนใจตสดตก่อขอซรตั้อเอกสารสอบราคาในราคาชบุดละ 700.- บาท
(เจด็ดร จ้อยบาทถ จ้วน)  ได จ้ททรื่สตานวักงานเทศบาลตตาบลววังกะ อตาเภอสวังขละบบุรท จวังหววัด
กาญจนบบุรท   ระหวก่างววันททรื่  27  มทนาคม  2558  ถศงววันททรื่  10  เมษายน  2558
ระหวก่างเวลา  08.30 น. ถศงเวลา 15.00 น. หรรอสอบถามทางโทรศวัพทค์
หมายเลข (034)  595563   ในววันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  ววันททรื่   27   เดรอน  มทนาคม  พ.ศ.  2558

(นายปกรณค์  น จ้อยเกตบุ)
นายกเทศมนตรทตตาบลววังกะ

เอกสารสอบราคาจ จ้างเลขททรื่   13/2558
การจ จ้างเหมากก่อสร จ้างศาลาททรื่พวักคอยรวับสก่งนวักเรทยน  

ตามประกาศเทศบาลตตาบลววังกะ  ลงววันททรื่   27  มทนาคม  2558
----------------------------------------------

ด จ้วยเทศบาลตตาบลววังกะ อตาเภอสวังขละบบุรท  จวังหววัดกาญจนบบุรท  มท
ความประสงคค์จะสอบราคาจ จ้างเหมา

กก่อสร จ้างศาลาททรื่พวักคอยรวับสก่งนวักเรทยน  โดยกก่อสร จ้างอาคารศาลาททรื่พวักคอยรวับ
– สก่งนวักเรทยนโรงเรทยนอบุดมสสทธสศศกษา โรงเรทยนอนบุบาลสวังขละบบุรท และศศูนยค์
พวัฒนาเดด็กเลด็กววัดศรทสบุวรรณ จตานวน 3 หลวัง ขนาดกว จ้างประมาณ 1.50 เมตร
ยาว 9.00 เมตร พร จ้อมตสดตวั ตั้งไฟฟจ้ากระพรสบเตรอนเขตโรงเรทยน จตานวน 6 จบุด
โดยมทข จ้อแนะนตาและข จ้อกตาหนดดวังตก่อไปนทตั้

1. เอกสารแนบท จ้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรศูปรายการละเอทยด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสวัญญาจ จ้าง
1.4 แบบหนวังสรอคตตั้าประกวัน

(1) หลวักประกวันสวัญญา
1.5 แบบบวัญชทเอกสาร
(1) บวัญชทเอกสารสก่วนททรื่ 1 
(2) บวัญชทเอกสารสก่วนททรื่ 2

1.6 บวัญชทแสดงปรสมาณคก่าววัสดบุและแรงงาน



2. คบุณสมบวัตสของผศู จ้เสนอราคา
2.1   ผศู จ้เสนอราคาต จ้องเปด็ นผศู จ้มทอาชทพรวับจ จ้างทตางานททรื่สอบราคา

จ จ้าง
2.2 ผศู จ้เสนอราคาต จ้องไมก่เปด็ นผศู จ้ททรื่ถศูกระบบุช รรื่อไว จ้ในบวัญชทรายชรรื่อผศู จ้

ทสตั้งงานของทางราชการหรรอของหนก่วยการบรสหารราชการสก่วนท จ้องถสรื่น และได จ้
แจ จ้งเวทยนชรรื่อแล จ้ว  หรรอไมก่เปด็ นผศู จ้ททรื่ได จ้รวับผลของการสวัรื่งให จ้นสตสบบุคคลหรรอบบุคคล
อรรื่นเปด็ นผศู จ้ทสตั้งงานตามระเบทยบของทางราชการ

2.3 ผศู จ้เสนอราคาต จ้องไมก่เปด็ นผศู จ้มทผลประโยชนค์รก่วมกวันกวับผศู จ้
เสนอราคารายอรรื่น  ณ ววันประกาศสอบราคา หรรอไมก่เปด็ นผศู จ้กระทตาการอวัน
เปด็ นการขวัดขวางการแขก่งขวันอยก่างเปด็ นธรรม 

2.4 ผศู จ้เสนอราคาต จ้องไมก่เปด็ นผศู จ้ได จ้รวับเอกสสทธสธิ์หรรอความคบุ จ้ม
กวัน  ซศรื่งอาจปฏสเสธไมก่ยอมขศตั้นศาลไทย  

เว จ้นแตก่รวัฐบาลของผศู จ้เสนอราคาได จ้มทคตาสวัรื่งให จ้สละสสทธสธิ์และความคบุ จ้มกวันเชก่นวก่านวั ตั้น
2.5 ผศู จ้เสนอราคาจะต จ้องเปด็นนสตสบบุคคลหรรอบบุคคลธรรมดา และ

มทผลงานกก่อสร จ้างประเภทเดทยวกวันกวับงานททรื่สอบราคาจ จ้าง ในวงเงสนไมก่น จ้อยกวก่า
253,200.- บาท (สองแสนห จ้าหมรรื่นสามพวันสองร จ้อยบาทถ จ้วน) และเปด็ นผล
งานททรื่เปด็ นคศูก่สวัญญาโดยตรงกวับสก่วนราชการตามกฎหมายวก่าด จ้วยระเบทยบบรสหาร
ราชการสก่วนท จ้องถสรื่น หนก่วยงานอรรื่นซ ศรื่งมทกฎหมายบวัญญวัตสให จ้มทฐานะเปด็ นราชการ
บรสหารสก่วนท จ้องถสรื่น รวัฐวสสาหกสจ หรรอหนก่วยงานเอกชนททรื่เทศบาลเชรรื่อถรอ

3. หลวักฐานการเสนอราคา
3.1  ใบเสนอราคา และบวัญชทรายการกก่อสร จ้าง  หรรอใบแจ จ้ง

ปรสมาณงานซศรื่งจะต จ้องแสดงรายการววัสดบุ  อบุปกรณค์  คก่าแรงงาน  ภาษทประเภท
ตก่าง ๆ  รวมทวั ตั้งกตาไรไว จ้ด จ้วย

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

3.2.1 สก่วนททรื่  1  อยก่างน จ้อยต จ้องมทเอกสารดวังตก่อไปนทตั้

(2)
(1) ในกรณทผศู จ้เสนอราคาเปด็ นนสตสบบุคคล

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

จดทะเบทยนนสตสบบุคคล  บวัญชทรายชรรื่อหบุ จ้นสก่วนผศู จ้จวัดการ  ผศู จ้มทอตานาจควบคบุม  พร จ้อม
รวับรองสตาเนาถศูกต จ้อง

(2) บรสษวัทจตากวัดหรรอบรสษวัทมหาชนจตากวัด   ให จ้ยรรื่นสตาเนา
หนวังสรอรวับรองการจดทะเบทยน



นสตสบบุคคล   หนวังสรอบรสคณหค์สนธส   บวัญชทรายชรรื่อกรรมการผศู จ้จวัดการ    ผศู จ้มทอตานาจ
ควบคบุม  และบวัญชทผศู จ้ถรอหบุ จ้นรายใหญก่  พร จ้อมรวับรองสตาเนาถศูกต จ้อง

(2) ในกรณทผศู จ้เสนอราคาเปด็ นบบุคคลธรรมดาหรรอคณะบบุคคล
ททรื่มสใชก่นสตสบบุคคล  ให จ้ยรรื่นสตาเนาบวัตร

ประจตาตวัวประชาชนของผศู จ้นวั ตั้น  สตาเนาข จ้อตกลงททรื่แสดงถศงการเข จ้าเปด็ นหบุ จ้นสก่วน
(ถ จ้ามท) สตาเนาบวัตรประจตาตวัวประชาชนของผศู จ้เปด็ นหบุ จ้นสก่วน  พร จ้อมทวั ตั้งรวับรอง
สตาเนาถศูกต จ้อง

(3) ในกรณทผศู จ้เสนอราคาเปด็ นผศู จ้เสนอราคารก่วมกวันในฐานะ
เปด็ นผศู จ้รก่วมค จ้า  ให จ้ยรรื่นสตาเนาสวัญญา

ของการเข จ้ารก่วมค จ้า    สตาเนาบวัตรประจตาตวัวประชาชนของผศู จ้รก่วมค จ้า  และในกรณท
ททรื่ผศู จ้เข จ้ารก่วมค จ้าฝก่ ายใดเปด็ นบบุคคลธรรมดาททรื่มสใชก่สวัญชาตสไทย กด็ให จ้ยรรื่นสตาเนา
หนวังสรอเดสนทาง หรรอผศู จ้รก่วมค จ้าฝก่ ายใดเปด็ นนสตสบบุคคล  ให จ้ยรรื่นเอกสารตามททรื่ระบบุไว จ้
ใน  (1)

(4) เอกสารตก่าง ๆ 
4.1 (   )  สตาเนาใบทะเบทยนพาณสชยค์
4.2 (   )  สตาเนาใบทะเบทยนภาษทมศูลคก่าเพสรื่ม

(5) บวัญชทเอกสารสก่วนททรื่ 1 ทวั ตั้งหมดททรื่ได จ้ยรรื่นพร จ้อมกวับซองใบ
เสนอราคา  ตามแบบในข จ้อ 1.5  

(1) 
3.2.2 สก่วนททรื่  2  อยก่างน จ้อยต จ้องมทเอกสารดวังตก่อไปนทตั้
(1) หนวังสรอมอบอตานาจ  ซ ศรื่งปสดอากรแสตมปค์ ตามกฎหมาย

ในกรณทททรื่ผศู จ้เสนอราคามอบอตานาจ
ให จ้บบุคคลอรรื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

(2) สตาเนาใบเสรด็จคก่าซรตั้อเอกสารสอบราคา
(3) หนวั งสรอรวับรองของวสศวกรผศู จ้เสนอราคา  ซ ศรื่งเปด็ นผศู จ้

ควบคบุมการกก่อสร จ้างพร จ้อมสตาเนา
ใบอนบุญาตผศู จ้ประกอบวสชาชทพวสศวกรรม  ตาม พ.ร.บ. วสชาชทพวสศวกรรม พ.ศ.
2505

(4) แผนงานการกก่อสร จ้าง  (ต จ้องให จ้วสศวกรประเภทสามวัญ
เปด็ นผศู จ้จวัดทตาแผน  พร จ้อมสตาเนา

ใบอนบุญาตประกอบวสชาชทพวสศวกรรมตาม พ.ร.บ.วสชาชทพวสศวกรรม  พ.ศ.
2505)  

(5) บวัญชทเอกสารสก่วนททรื่ 2 ทวั ตั้งหมดททรื่ได จ้ยรรื่นพร จ้อมกวับซองใบ
เสนอราคา  ตามแบบในข จ้อ 1.5 (2)

4.  การเสนอราคา



     4.1 ผศู จ้เสนอราคาต จ้องยรรื่นเสนอราคาตามแบบททรื่กตาหนดไว จ้ใน
เอกสารสอบราคานทตั้โดยไมก่มทเงรรื่อนไขใด ๆ ทวั ตั้งส สตั้น  และจะต จ้องกรอกข จ้อความ
ให จ้ถศูกต จ้องครบถ จ้วนด จ้วยตวัวพสมพค์ดทดเทก่านวั ตั้น   ลงลายมรอช รรื่อของผศู จ้เสนอราคาให จ้
ชวัดเจน  จตานวนเงสนททรื่เสนอจะต จ้องระบบุตรงกวันทวั ตั้งตวัวเลขและตวัวอวักษร   โดย
ไมก่มทการขศูดลบหรรอแก จ้ไข  หากมทการขศูดลบ  ตก  เตสม  แก จ้ไข  เปลทรื่ยนแปลง
จะต จ้องลงลายมรอชรรื่อผศู จ้เสนอราคาพร จ้อมประทวับตรา (ถ จ้ามท)  กตากวับไว จ้ด จ้วยทบุกแหก่ง

4.2 ผศู จ้เสนอราคาจะต จ้องกรอกปรสมาณววัสดบุ  และราคาในบวัญชท
รายการกก่อสร จ้างให จ้ครบถ จ้วน

   ในการเสนอราคา  ให จ้เสนอเปด็ นเงสนบาทและเสนอราคาเพทยง
ราคาเดทยวโดยเสนอราคารวมและหรรอราคาตก่อหนก่วย  และหรรอตก่อรายการ
ตามเงรรื่อนไขททรื่ระบบุไว จ้ท จ้ายใบเสนอราคาให จ้ถศูกต จ้อง   ทวั ตั้งนทตั้ราคารวมททรื่เสนอจะ
ต จ้องตรงกวันทวั ตั้งตวัวเลขและตวัวหนวังสรอ  ถ จ้าตวัวเลขและตวัวหนวังสรอไมก่ตรงกวันให จ้
ถรอตวัวหนวังสรอเปด็ นสตาควัญ  โดยคสดราคารวมทวั ตั้งส สตั้นซศรื่งรวมคก่าภาษทมศูลคก่าเพสรื่ม
ภาษทอากรอรรื่น  และคก่าใช จ้จก่ายทวั ตั้งปวงไว จ้แล จ้ว

(3)
ราคาททรื่เสนอ จะต จ้องเสนอกตาหนดยรนราคาไมก่น จ้อยกวก่า 90 ววัน นวับ

แตก่ววันเปสดซองใบเสนอราคา    โดยภายในกตาหนดยรนราคา   ผศู จ้เสนอราคาต จ้อง
รวับผสดชอบราคาททรื่ตนได จ้เสนอไว จ้และจะถอนการเสนอราคามสได จ้

4.3 ผศู จ้เสนอราคาจะต จ้องเสนอกตา หนดเวลาดตา เนสนการ
กก่อสร จ้างแล จ้วเสรด็จไมก่เกสน  150 ววัน นวับถวัด

จากววันลงนามในสวัญญาจ จ้าง   หรรอววันททรื่ได จ้รวับหนวังสรอแจ จ้งจากเทศบาลตตาบล
ววังกะ ให จ้เรสรื่มทตางาน

   4.4  กก่อนยรรื่นซองสอบราคา  ผศู จ้เสนอราคาควรตรวจดศูรก่าง
สวัญญา  แบบรศูป  และ       รายละเอทยด ฯลฯ  ให จ้ถทรื่ถ จ้วนและเข จ้าใจเอกสาร
สอบราคาทวั ตั้งหมดเสทยกก่อนททรื่จะตกลงยรรื่นซองสอบราคา  ตามเงรรื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา 

   4.5 ผศู จ้เสนอราคาจะต จ้องยรรื่นซองใบเสนอราคาททรื่ปส ดผนศกซอง
เรทยบร จ้อย  จก่าหน จ้าซองถศง “ประธานคณะกรรมการเปสดซองสอบราคา”  โดย
ระบบุไว จ้ททรื่หน จ้าซองวก่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขททรื่  13/2558
ลงววันททรื่   27  มทนาคม  2558 ”  ยรรื่นโดยตรงตก่อเทศบาลตตาบลววังกะ ระหวก่าง
ววันททรื่  27  มทนาคม  2558  ถศงววันปสดรวับซองสอบราคาววันททรื่  10  เมษายน
2558  ระหวก่างเวลา 08.30 น. ถศงเวลา 15.00 น. ณ สตานวักงานเทศบาล
ตตาบลววังกะ 

เมรรื่อพ จ้นกตาหนดเวลายรรื่นซองสอบราคาแล จ้ว  จะไมก่รวับซองสอบราคา
โดยเดด็ดขาด  และคณะกรรมการเปสดซองสอบราคาจะเปสดซองสอบราคาในววัน



ททรื่  16  เมษายน  2558  ตวั ตั้งแตก่เวลา  10.00 น. เปด็ นต จ้นไป ณ ศศูนยค์รวม
ข จ้อมศูลขก่าวสารการจวัดซรตั้อจวัดจ จ้างอตาเภอสวังขละบบุรท   

5. หลวักเกณฑค์และสสทธสในการพสจารณาราคา 
5.1 ในการสอบราคาครวั ตั้งนทตั้  เทศบาลตตาบลววังกะจะพสจารณา
ตวัดสสนด จ้วยราคารวม 
5.2 หากผศู จ้เสนอราคารายใดมทคบุณสมบวัตสไมก่ถศูกต จ้องตามข จ้อ 2

หรรอยรรื่นหลวักฐานการเสนอราคาไมก่ถศูกต จ้องหรรอไมก่ครบถ จ้วน ตามข จ้อ 3  หรรอ
ยรรื่นซองสอบราคาไมก่ถศูกต จ้องตามข จ้อ 4 แล จ้ว        คณะกรรมการฯ  จะไมก่รวับ
พสจารณาราคาของผศู จ้เสนอราคารายนวั ตั้น  เว จ้นแตก่เปด็ นข จ้อผสดพลาดหรรอผสดหลง
เพทยงเลด็กน จ้อยหรรอททรื่ผสดแผกไปจากเงรรื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสก่วนททรื่
มสใชก่สาระสตาควัญ  ทวั ตั้งนทตั้  เฉพาะในกรณทททรื่พสจารณาเหด็นวก่าจะเปด็ นประโยชนค์ตก่อ
เทศบาลตตาบลววังกะเทก่านวั ตั้น

           5.3 เทศบาลตตาบลววังกะสงวนสสทธสธิ์ไมก่พสจารณาราคาของ
ผศู จ้เสนอราคาโดยไมก่มทการผก่อนผวันในกรณท  ดวังตก่อไปนทตั้

(1)ไมก่ปรากฏชรรื่อผศู จ้เสนอราคารายนวั ตั้น  ในบวัญชทผศู จ้รวับเอกสาร
สอบราคา  หรรอในหลวักฐานการ

รวับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตตาบลววังกะ
(2) ไมก่กรอกชรรื่อนสตสบบุคคลหรรอบบุคคลธรรมดา  หรรอลง

ลายมรอชรรื่อผศู จ้เสนอราคา   อยก่างหนศรื่งอยก่างใด  หรรอทวั ตั้งหมดในใบเสนอราคา

(3)เสนอรายละเอทยดแตกตก่างไปจากเงรรื่อนไขททรื่กตาหนดใน
เอกสารสอบราคาททรื่เปด็ น

สาระสตาควัญ  หรรอมทผลทตาให จ้เกสดความได จ้เปรทยบเสทยเปรทยบแกก่ผศู จ้เสนอราคาราย
อรรื่น

(4)ร า ค า ททรื่ เ ส น อ มทก า ร ขศู ด ล บ   ต ก   เ ตสม   แ ก จ้ไ ข
เปลทรื่ยนแปลง  โดยผศู จ้เสนอราคามสได จ้ลง

ลายมรอชรรื่อพร จ้อมประทวับตรา  (ถ จ้ามท)  กตากวับไว จ้
5.4 ในการตวัดสสนการสอบราคาหรรอในการทตาสวัญญา  คณะ

กรรมการเปสดซอง  สอบราคาหรรอเทศบาลตตาบลววังกะ มทสสทธสให จ้ผศู จ้เสนอราคา
ชทตั้แจงข จ้อเทด็จจรสง  สภาพ ฐานะ หรรอข จ้อเทด็จจรสงอรรื่นใดททรื่เกทรื่ยวข จ้องกวับผศู จ้เสนอ
ราคาได จ้  เทศบาลตตาบลววังกะ มทส สทธสททรื่จะไมก่รวับราคาหรรอไมก่ทตาสวัญญา หาก
หลวักฐานดวังกลก่าวไมก่มทความเหมาะสมหรรอไมก่ถศูกต จ้อง

(4)



 5.5   เทศบาลตตาบลววังกะทรงไว จ้ซ ศรื่งสสทธสททรื่จะไมก่รวับราคาตตรื่า
สบุด  หรรอราคาหนศรื่งราคาใด  หรรอราคาททรื่เสนอทวั ตั้งหมดกด็ได จ้    และอาจพสจารณา
เลรอกจ จ้างในจตานวน  หรรอขนาด  หรรอเฉพาะรายการหนศรื่งรายการใด  หรรออาจ
จะยกเลสกการสอบราคา  โดยไมก่พสจารณาจวัดจ จ้างเลยกด็ได จ้สบุดแตก่จะพสจารณา
ทวั ตั้งนทตั้  เพรรื่อประโยชนค์ของทางราชการเปด็ นสตาควัญ  และให จ้ถรอวก่าการตวัดส สนของ
เทศบาลตตาบลววังกะ เปด็ นเดด็ดขาด  ผศู จ้เสนอราคาจะเรทยกร จ้องคก่าเสทยหายใด ๆ
มสได จ้  รวมทวั ตั้งเทศบาลตตาบลววังกะ จะพสจารณายกเลสกการสอบราคาและ
ลงโทษผศู จ้เสนอราคาเสมรอนเปด็ น  ผศู จ้ทสตั้งงาน  ไมก่วก่าจะเปด็ นผศู จ้เสนอราคาททรื่ได จ้รวับ
การควัดเลรอกหรรอไมก่กด็ตาม   หากมทเหตบุททรื่เช รรื่อได จ้วก่าการเสนอราคากระทตาไปโดย
ไมก่สบุจรสต  เชก่น  การเสนอราคาอวันเปด็ นเทด็จ  หรรอใช จ้ชรรื่อบบุคคลธรรมดา  หรรอ
นสตสบบุคคลอรรื่นมาเสนอราคาแทน  เปด็ นต จ้น 

ในกรณทททรื่ผศู จ้เสนอราคาตตรื่าสบุด  เสนอราคาตตรื่าจนคาดหมายได จ้
วก่าไมก่อาจดตาเนสนงานตามสวัญญาได จ้  คณะกรรมการเปสดซองสอบราคาหรรอ
เทศบาลตตาบลววังกะ จะให จ้ผศู จ้เสนอราคานวั ตั้นช ทตั้แจงและ แสดงหลวักฐานททรื่ทตาให จ้
เชรรื่อได จ้วก่าผศู จ้เสนอราคาสามารถดตาเนสนงานตามสอบราคาจ จ้างให จ้เสรด็จสมบศูรณค์
หากคตาชทตั้แจงไมก่เปด็ นททรื่ รวับฟวังได จ้  เทศบาลตตาบลววังกะ มทส สทธสททรื่จะไมก่รวับราคา
ของผศู จ้เสนอราคารายนวั ตั้น

6.   การทตาสวัญญาจ จ้าง
ผศู จ้ชนะการสอบราคาจะต จ้องทตาสวัญญาจ จ้างตามแบบสวัญญาดวังระบบุ

ใน ข จ้อ 1.3 กวับเทศบาลตตาบลววังกะ  ภายใน 7 ววัน  นวับถวัดจากววันททรื่ได จ้รวับแจ จ้ง
และจะต จ้องวางหลวักประกวันสวัญญา เปด็ นจตานวนเงสนเทก่ากวับร จ้อยละ 5 ของราคา
คก่าจ จ้างททรื่สอบราคาได จ้ ให จ้เทศบาลตตาบลววังกะ ยศดถรอไว จ้ในขณะทตาสวัญญา
โดยใช จ้หลวักประกวันอยก่างหนศรื่งอยก่างใดดวังตก่อไปนทตั้

 6.1 เงสนสด
6.2 เชด็คททรื่ธนาคารสวัรื่งจก่ายให จ้แกก่เทศบาลตตาบลววังกะ  โดย

เปด็ นเชด็คลงววันททรื่ททรื่ทตาสวัญญาหรรอกก่อนหน จ้านวั ตั้นไมก่เกสน  3  ววันทตาการของทาง
ราชการ

6.3 หนวังสรอคตตั้าประกวันของธนาคารภายในประเทศ  ตาม
แบบหนวังสรอคตตั้าประกวัน

ดวังระบบุในข จ้อ  1.4 (1)  โดยให จ้ทตากวับเทศบาลตตาบลววังกะเทก่านวั ตั้น
6.4  หนวังสรอคตตั้าประกวันของบรรษวัทเงสนทบุนอบุตสาหกรรมแหก่ง

ประเทศไทย     หรรอบรสษวัท
เงสนทบุนหรรอบรสษวัทเงสนทบุนหลวักทรวัพยค์ ททรื่ได จ้รวับอนบุญาตให จ้ประกอบกสจการเงสน
ทบุนเพรรื่อการพาณสชยค์และประกอบธบุรกสจคตตั้าประกวันตามประกาศของธนาคารแหก่ง



ประเทศไทยซศรื่งได จ้แจ จ้งชรรื่อเวทยนให จ้สก่วนราชการตก่าง ๆ ทราบแล จ้ว  โดยอนบุโลม
ให จ้ใช จ้ตามแบบหนวังสรอคตตั้าประกวันดวังระบบุในข จ้อ  1.4  (1)

      6.5  พวันธบวัตรรวัฐบาลไทย
           หลวักประกวันนทตั้จะครนให จ้โดยไมก่มทดอกเบทตั้ยภายใน  15   ววัน

นวับถวัดจากววันททรื่ผศู จ้ชนะการสอบราคา (ผศู จ้รวับจ จ้าง)  พ จ้นจากข จ้อผศูกพวันตามสวัญญา
จ จ้างแล จ้ว

7.   คก่าจ จ้างและการจก่ายเงสน  (สวัญญาเปด็ นราคาเหมารวม)
เทศบาลตตาบลววังกะจะจก่ายเงสนคก่าจ จ้าง โดยแบก่งออกเปด็ น 1 งวด
ดวังนทตั้

งวดททรื่ 1 เปด็ นจตานวนเงสนในอวัตราร จ้อยละ……………ของคก่าจ จ้าง เมรรื่อ
ผศู จ้รวับจ จ้างได จ้ปฏสบวัตสงานกก่อสร จ้างศาลาททรื่

พวักคอยรวับสก่งนวักเรทยน  โดยกก่อสร จ้างอาคารศาลาททรื่พวักคอยรวับ – สก่งนวักเรทยน
โรงเรทยนอบุดมสสทธสศศกษา โรงเรทยนอนบุบาลสวังขละบบุรท และศศูนยค์พวัฒนาเดด็กเลด็ก
ววัดศรทสบุวรรณ จตานวน 3 หลวัง ขนาดกว จ้างประมาณ 1.50 เมตร ยาว 9.00
เมตร พร จ้อมตสดตวั ตั้งไฟฟจ้ากระพรสบเตรอนเขตโรงเรทยน จตานวน 6 จบุด ให จ้แล จ้วเสรด็จ
เรทยบร จ้อยตามสวัญญาทบุกประการ

8. อวัตราคก่าปรวับ
   คก่าปรวับตามแบบสวัญญาจ จ้างจะกตาหนดในอวัตราร จ้อยละ 0.10  ของ

คก่าจ จ้างตามสวัญญาตก่อววัน 

(5)
9. การรวับประกวันความชตารบุดบกพรก่อง
   ผศู จ้ชนะการสอบราคา  ซ ศรื่งได จ้ทตาข จ้อตกลงเปด็ นหนวังสรอ  หรรอทตา

สวัญญาจ จ้างตามแบบ      ดวังระบบุในข จ้อ  1.3 แล จ้วแตก่กรณท จะต จ้องรวับประกวัน
ความชตารบุดบกพรก่องของงานจ จ้างททรื่เกสดขศตั้นภายในระยะเวลา ไมก่น จ้อยกวก่า 2 ปท
นวับจากววันททรื่เทศบาลตตาบลววังกะ ได จ้รวับมอบงาน  โดยผศู จ้รวับจ จ้างต จ้องรทบจวัดการ
ซก่อมแซมแก จ้ไขให จ้ใช จ้การได จ้ดทดวังเดสมภายใน  7 ววัน  นวับถวัดจากววันททรื่ได จ้รวับแจ จ้ง
ความชตารบุดบกพรก่อง 

10. ข จ้อสงวนสสทธสในการเสนอราคาและอรรื่น ๆ 
       10.1  เงสนคก่าจ จ้างสตาหรวับงานจ จ้างครวั ตั้งนทตั้  ได จ้มาจากเงสนรายได จ้

ดวังนวั ตั้น การลงนามในจะทตาสวัญญาจ จ้างตก่อเมรรื่อเทศบวัญญวัตสงบประมาณรายจก่าย
เพสรื่มเตสม ฉบวับททรื่ 1 ประจตาปท งบประมาณ 2557 ได จ้รวับอนบุมวัตสจากนายอตาเภอ
สวังขละบบุรท     แล จ้วเทก่านวั ตั้น 

       10.2 เมรรื่อเทศบาลตตาบลววังกะได จ้ควัดเลรอกผศู จ้เสนอราคารายใด
เปด็ นผศู จ้รวับจ จ้าง และได จ้ตกลงจ จ้างตามสอบราคาจ จ้างแล จ้ว  ถ จ้าผศู จ้รวับจ จ้างจะต จ้องสวัรื่ง



หรรอนตาสสรื่งของมา  เพรรื่องานจ จ้าง  ดวังกลก่าวเข จ้ามาจากตก่างประเทศ  และของนวั ตั้น
ต จ้องนตาเข จ้ามาโดยทางเรรอในเส จ้นทางททรื่มทเรรอไทยเดสนอยศูก่  และสามารถให จ้
บรสการรวับขนได จ้ตามรวัฐมนตรทวก่าการกระทรวงคมนาคม  ประกาศกตาหนด  ผศู จ้
เสนอราคา  ซศรื่งเปด็ น ผศู จ้รวับจ จ้างจะต จ้องปฏสบวัตสตามกฎหมายวก่าด จ้วยการสก่งเสรสมกา
รพาณสชยนาวท  ดวังนทตั้

(1) แจ จ้งการสวัรื่งหรรอนตาสสรื่งขอดวังกลก่าวเข จ้ามาจากตก่าง
ประเทศตก่อสตานวักงาน

คณะกรรมการสก่งเสรสมการพาณสชยนาวทภายใน  7  ววัน  นวับถวัดจากววันททรื่ผศู จ้รวับ
จ จ้างสวัรื่งหรรอซรตั้อของจากตก่างประเทศเว จ้นแตก่เปด็ นของททรื่รวัฐมนตรทวก่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว จ้นให จ้บรรทบุกโดยเรรออรรื่นได จ้ 

(2) จวัดการให จ้ส สรื่งของดวังกลก่าวบรรทบุกโดยเรรอไทย
หรรอเรรอททรื่มทส สทธสเชก่นเดทยวกวับ

เรรอไทยจากตก่างประเทศมายวังประเทศไทย  เว จ้นแตก่จะได จ้รวับอนบุญาตจากคณะ
กรรมการสก่งเสรสมการพาณสชยนาวทให จ้บรรทบุกสสรื่งของนวั ตั้นโดยเรรออรรื่นททรื่มสใชก่เรรอไทย
ซศรื่งจะต จ้องได จ้รวับอนบุญาตเชก่นนวั ตั้นกก่อนบรรทบุกลงเรรออรรื่น  หรรอเปด็ นของททรื่คณะ
รวัฐมนตรทวก่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว จ้นให จ้บรรทบุกโดยเรรออรรื่น

(3) ในกรณทททรื่ไมก่ปฏสบวัตสตาม (1)  หรรอ  (2)  ผศู จ้รวับจ จ้าง
จะต จ้องรวับผสดตามกฎหมายวก่าด จ้วยการ

สก่งเสรสมพาณสชยนาวท
10.3 ผศู จ้เสนอราคาซศรื่งเทศบาลตตาบลววังกะได จ้ควัดเลรอกแล จ้ว

ไมก่ไปทตาสวัญญาจ จ้างภายในเวลาททรื่ทางราชการกตาหนดดวังระบบุไว จ้ในข จ้อ 7
เทศบาลตตาบลววังกะ จะตวัดสสทธสในการเสนอราคาและอาจพสจารณาเรทยกร จ้อง
ให จ้ชดใช จ้ความเสทยหายอรรื่น  (ถ จ้ามท)  รวมทวั ตั้งจะพสจารณาให จ้เปด็ นผศู จ้ทสตั้งงานตาม
ระเบทยบของทางราชการ

10.4  เทศบาลตตา บลววังกะ สงวนสสทธสธิ์ททรื่จะแก จ้ไขเพสรื่มเตสม
เงรรื่อนไขหรรอข จ้อกตาหนดในแบบสวัญญาให จ้เปด็ นไปตามความเหด็นของสตานวักงาน
อวัยการสศูงสบุด  (ถ จ้ามท)  

11. มาตรฐานฝทมรอชก่าง
เมรรื่อเทศบาลตตาบลววังกะ ได จ้ควัดเลรอกผศู จ้เสนอราคารายใดให จ้เปด็ น
ผศู จ้รวับจ จ้างและให จ้ตกลง

จ จ้างกก่อสร จ้างตามประกาศนทตั้แล จ้ว ผศู จ้เสนอราคาจะต จ้องตกลงวก่าในการปฏสบวัตสงาน
กก่อสร จ้างดวังกลก่าว ผศู จ้เสนอราคาจะต จ้องมทและใช จ้ผศู จ้ผก่านการทดสอบมาตรฐานฝทมรอ
ชก่างจากคณะกรรมการกตาหนด มาตรฐาน และทอสอบฝท มรอแรงงาน หรรอผศู จ้มท
วบุฒสบวัตรระดวับ ปวช.  ปวส. และปวท. หรรอเททยบเทก่าจากสถาบวันการศศกษาททรื่



ก.พ. รวับรองให จ้เข จ้ารวับราชการได จ้ในอวัตราไมก่ตตรื่ากวก่าร จ้อยละ 5 ของแตก่ละสาขา
ชก่าง แตก่จะต จ้องมทชก่างจตานวนอยก่างน จ้อย 1 คน ในแตก่ละสาขาชก่างตก่อไปนทตั้

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

(6)
12. การปฏสบวัตสตามกฎหมายและระเบทยบ

12.1 ในระหวก่างระยะเวลาการจ จ้างเหมา ผศู จ้รวับจ จ้างพศงปฏสบวัตสตาม
หลวักเกณฑค์ททรื่กฎหมายและระเบทยบได จ้กตาหนดไว จ้โดยเครก่งครวัด 

12.2 ในระหวก่างระยะเวลาการกก่อสร จ้าง ผศู จ้รวับจ จ้างจะต จ้องเขทยน
ปจ้ ายประกาศดตาเนสนการกก่อสร จ้างไว จ้อยก่างน จ้อย จตานวน  1  ปจ้ าย โดยมทสาระ
สตาควัญ ดวังนทตั้

(1) ชรรื่อหนก่วยงานเจ จ้าของโครงการ
(2) ชรรื่อประเภทและชนสดของสสรื่งกก่อสร จ้าง
(3) ปรสมาณงานกก่อสร จ้าง
(4) ชรรื่อ ททรื่อยศูก่ ผศู จ้รวับจ จ้าง พร จ้อมหมายเลขโทรศวัพทค์
(5) ระยะเวลาเรสรื่มต จ้น และระยะเวลาสสตั้นสบุด
(6) วงเงสนคก่ากก่อสร จ้าง 
(7) ชรรื่อเจ จ้าหน จ้าททรื่ของสก่วนราชการ ผศู จ้ควบคบุมงาน
(8) ชรรื่อคณะกรรมการตรวจการจ จ้าง
(9) ระบบุข จ้อความ “กก่อสร จ้างด จ้วยเงสนภาษทอากรของประชาชน”

    รายการละเอทยดและเงรรื่อนไขเอกสารสอบราคาจ จ้างฉบวับนทตั้  มทผล
ใช จ้บวังควับเปด็ นสก่วนหนศรื่งของประกาศสอบราคาและสวัญญาจ จ้างด จ้วย

เทศบาลตตาบลววังกะ
ววันททรื่     27     เดรอน    มทนาคม   พ.ศ. 2558
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