
ประกาศเทศบาลตตาบลววังกะ
เรรรื่อง  สอบราคาจ จ้างเหมากก่อสร จ้าง - ปรวับปรรุงจรุดชมววิวเทศบาล  

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

ด จ้วยเทศบาลตตาบลววังกะ อตาเภอสวังขละบรุรรี จวังหววัดกาญจนบรุรรี   มรี
ความประสงคค์จะสอบราคาจ จ้างเหมา

กก่อสร จ้าง - ปรวับปรรุงจรุดชมววิวเทศบาล  โดยกก่อสร จ้าง – ปรวับปรรุงอาคารจรุดชมววิว
ปรวับปรรุงระบบสายเมนไฟฟจ้ า ไฟฟจ้ าสก่องสวก่างบรวิเวณลานจอดรถด จ้านบน
ปรวับปรรุงระบบสายไฟและไฟฟจ้าสก่องสวก่างบรวิเวณทางเดวินทวั ทั้งหมด ทตาราวกวัน
ตก พร จ้อมไฟฟจ้าสก่องสวก่างรวิมถนนทางลงจรุดชมววิวด จ้านลก่าง 

ราคากลางงานกก่อสร จ้างในการสอบราคาครวั ทั้งนรีทั้ เปป็ นเงวินทวั ทั้งส วิทั้น
1,980,000.- บาท (หนนรื่งล จ้านเก จ้าแสนแปดหมรรื่นบาทถ จ้วน)

 ผผ จ้มรีส วิทธวิเสนอราคาจะต จ้องมรีครุณสมบวัตวิดวังตก่อไปนรีทั้
1. เปป็ นนวิตวิบรุคคล หรรอบรุคคลธรรมดา ทรีรื่มรีอาชรีพรวับจ จ้างทตาของหรรอ

รวับเหมาเปป็ นของตวัวเอง ซ นรื่งมรีผลงานกก่อสร จ้างประเภทเดรียวกวับงานทรีรื่สอบราคา
จ จ้าง ในวงเงวินไมก่น จ้อยกวก่า 792,000.- บาท  

2.ไมก่เปป็ นผผ จ้ทรีรื่ระบรุชรรื่อไว จ้ในบวัญชรีรายชรรื่อผผ จ้ทวิทั้งงานของทางราชการ
หรรอของหนก่วยการบรวิหารราชการสก่วนท จ้องถวิรื่น  และได จ้แจ จ้งเวรียนชรรื่อแล จ้ว 

3.  ไมก่เปป็ นผผ จ้ได จ้รวับเอกสวิทธวิธิ์ความครุ จ้มกวัน   ซ นรื่งอาจปฏวิเสธไมก่ยอมขนทั้น
ศาลไทย   เว จ้นแตก่รวัฐบาลของผผ จ้เสนอราคาได จ้มรีคตาสวัรื่งให จ้สละสวิทธวิธิ์ความครุ จ้มกวัน
เชก่นวก่านวั ทั้น
                   4. ไมก่เปป็ นผผ จ้มรีผลประโยชนค์รก่วมกวันกวับผผ จ้เสนอราคารายอรรื่นทรีรื่เข จ้า
เสนอราคาให จ้แกก่เทศบาลตตาบลววังกะ ณ  ววันประกาศสอบราคา หรรอไมก่เปป็ นผผ จ้
กระทตาการอวันเปป็ นการขวัดขวางการแขก่งขวันราคาอยก่างเปป็ นธรรมในการสอบ
ราคาจ จ้างครวั ทั้งนรีทั้

 กตาหนดยรรื่นซองสอบราคา ให จ้ยรรื่นตก่อสตานวักงานเทศบาลตตาบลววังกะ
อตาเภอสวังขละบรุรรี จวังหววัดกาญจนบรุรรี ได จ้ตวั ทั้งแตก่ววันทรีรื่   27  มรีนาคม  2558  ถนง
ววันทรีรื่  10 เมษายน  2558  ในเวลา 08.30 น – 15.00 น. ณ สตานวักงาน
เทศบาลตตาบลววังกะ และเมรรื่อพ จ้นกตาหนดเวลายรรื่นซองสอบราคาแล จ้ว จะไมก่รวับ
ซองสอบราคาโดยเดป็ดขาด 



กตาหนดเปวิดซองสอบราคา ณ ศผนยค์รวมข จ้อมผลขก่าวสารการจวัดซรทั้อจวัด
จ จ้างอตาเภอสวังขละบรุรรี ในววันทรีรื่  16  เมษายน  2558  ตวั ทั้งแตก่เวลา 10.00 น.
เปป็ นต จ้นไป

ผผ จ้สนใจตวิดตก่อขอซรทั้อเอกสารสอบราคาในราคาชรุดละ 2,000.- บาท
(สองพวันบาทถ จ้วน)  ได จ้ทรีรื่สตานวักงานเทศบาลตตาบลววังกะ อตาเภอสวังขละบรุรรี จวังหววัด
กาญจนบรุรรี   ระหวก่างววันทรีรื่  27  มรีนาคม  2558  ถนงววันทรีรื่  10  เมษายน  2558
ระหวก่างเวลา  08.30 น. ถนงเวลา 15.00 น. หรรอสอบถามทางโทรศวัพทค์
หมายเลข (034)  595563   ในววันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  ววันทรีรื่   27   เดรอน  มรีนาคม  พ.ศ.  2558

(นายปกรณค์  น จ้อยเกตรุ)
นายกเทศมนตรรีตตาบลววังกะ

เอกสารสอบราคาจ จ้างเลขทรีรื่   11/2558
การจ จ้างเหมากก่อสร จ้าง - ปรวับปรรุงจรุดชมววิวเทศบาล  

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

ด จ้วยเทศบาลตตาบลววังกะ อตาเภอสวังขละบรุรรี  จวังหววัดกาญจนบรุรรี  มรี
ความประสงคค์จะสอบราคาจ จ้างเหมา

กก่อสร จ้าง - ปรวับปรรุงจรุดชมววิวเทศบาล  โดยกก่อสร จ้าง – ปรวับปรรุงอาคารจรุดชมววิว
ปรวับปรรุงระบบสายเมนไฟฟจ้ า ไฟฟจ้ าสก่องสวก่างบรวิเวณลานจอดรถด จ้านบน
ปรวับปรรุงระบบสายไฟและไฟฟจ้าสก่องสวก่างบรวิเวณทางเดวินทวั ทั้งหมด ทตาราวกวัน
ตก พร จ้อมไฟฟจ้ าสก่องสวก่างรวิมถนนทางลงจรุดชมววิวด จ้านลก่าง โดยมรีข จ้อแนะนตา
และข จ้อกตาหนดดวังตก่อไปนรีทั้

1. เอกสารแนบท จ้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรผปรายการละเอรียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสวัญญาจ จ้าง
1.4 แบบหนวังสรอคตทั้าประกวัน

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

1.6 บวัญชรีแสดงปรวิมาณคก่าววัสดรุและแรงงาน



2. ครุณสมบวัตวิของผผ จ้เสนอราคา
2.1   ผผ จ้เสนอราคาต จ้องเปป็ นผผ จ้มรีอาชรีพรวับจ จ้างทตางานทรีรื่สอบราคา

จ จ้าง
2.2 ผผ จ้เสนอราคาต จ้องไมก่เปป็ นผผ จ้ทรีรื่ถผกระบรุช รรื่อไว จ้ในบวัญชรีรายชรรื่อผผ จ้

ทวิทั้งงานของทางราชการหรรอของหนก่วยการบรวิหารราชการสก่วนท จ้องถวิรื่น และได จ้
แจ จ้งเวรียนชรรื่อแล จ้ว  หรรอไมก่เปป็ นผผ จ้ทรีรื่ได จ้รวับผลของการสวัรื่งให จ้นวิตวิบรุคคลหรรอบรุคคล
อรรื่นเปป็ นผผ จ้ทวิทั้งงานตามระเบรียบของทางราชการ

2.3 ผผ จ้เสนอราคาต จ้องไมก่เปป็ นผผ จ้มรีผลประโยชนค์รก่วมกวันกวับผผ จ้
เสนอราคารายอรรื่น  ณ ววันประกาศสอบราคา หรรอไมก่เปป็ นผผ จ้กระทตาการอวัน
เปป็ นการขวัดขวางการแขก่งขวันอยก่างเปป็ นธรรม 

2.4 ผผ จ้เสนอราคาต จ้องไมก่เปป็ นผผ จ้ได จ้รวับเอกสวิทธวิธิ์หรรอความครุ จ้ม
กวัน  ซนรื่งอาจปฏวิเสธไมก่ยอมขนทั้นศาลไทย  

เว จ้นแตก่รวัฐบาลของผผ จ้เสนอราคาได จ้มรีคตาสวัรื่งให จ้สละสวิทธวิธิ์และความครุ จ้มกวันเชก่นวก่านวั ทั้น
2.5 ผผ จ้เสนอราคาจะต จ้องเปป็นนวิตวิบรุคคลหรรอบรุคคลธรรมดา และ

มรีผลงานกก่อสร จ้างประเภทเดรียวกวันกวับงานทรีรื่สอบราคาจ จ้าง ในวงเงวินไมก่น จ้อยกวก่า
792,000.- บาท (เจป็ดแสนเก จ้าหมรรื่นสองพวันบาทถ จ้วน) และเปป็ นผลงานทรีรื่เปป็ นคผก่
สวัญญาโดยตรงกวับสก่วนราชการตามกฎหมายวก่าด จ้วยระเบรียบบรวิหารราชการสก่วน
ท จ้องถวิรื่น หนก่วยงานอรรื่นซ นรื่งมรีกฎหมายบวัญญวัตวิให จ้มรีฐานะเปป็ นราชการบรวิหารสก่วน
ท จ้องถวิรื่น รวัฐววิสาหกวิจ หรรอหนก่วยงานเอกชนทรีรื่เทศบาลเชรรื่อถรอ

3. หลวักฐานการเสนอราคา
3.1  ใบเสนอราคา และบวัญชรีรายการกก่อสร จ้าง  หรรอใบแจ จ้ง

ปรวิมาณงานซนรื่งจะต จ้องแสดงรายการววัสดรุ  อรุปกรณค์  คก่าแรงงาน  ภาษรีประเภท
ตก่าง ๆ  รวมทวั ทั้งกตาไรไว จ้ด จ้วย

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

3.2.1 สก่วนทรีรื่  1  อยก่างน จ้อยต จ้องมรีเอกสารดวังตก่อไปนรีทั้

(2)
(1) ในกรณรีผผ จ้เสนอราคาเปป็ นนวิตวิบรุคคล

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

จดทะเบรียนนวิตวิบรุคคล  บวัญชรีรายชรรื่อหรุ จ้นสก่วนผผ จ้จวัดการ  ผผ จ้มรีอตานาจควบครุม  พร จ้อม
รวับรองสตาเนาถผกต จ้อง

(2) บรวิษวัทจตากวัดหรรอบรวิษวัทมหาชนจตากวัด   ให จ้ยรรื่นสตาเนา
หนวังสรอรวับรองการจดทะเบรียน



นวิตวิบรุคคล   หนวังสรอบรวิคณหค์สนธวิ   บวัญชรีรายชรรื่อกรรมการผผ จ้จวัดการ    ผผ จ้มรีอตานาจ
ควบครุม  และบวัญชรีผผ จ้ถรอหรุ จ้นรายใหญก่  พร จ้อมรวับรองสตาเนาถผกต จ้อง

(2) ในกรณรีผผ จ้เสนอราคาเปป็ นบรุคคลธรรมดาหรรอคณะบรุคคล
ทรีรื่มวิใชก่นวิตวิบรุคคล  ให จ้ยรรื่นสตาเนาบวัตร

ประจตาตวัวประชาชนของผผ จ้นวั ทั้น  สตาเนาข จ้อตกลงทรีรื่แสดงถนงการเข จ้าเปป็ นหรุ จ้นสก่วน
(ถ จ้ามรี) สตาเนาบวัตรประจตาตวัวประชาชนของผผ จ้เปป็ นหรุ จ้นสก่วน  พร จ้อมทวั ทั้งรวับรอง
สตาเนาถผกต จ้อง

(3) ในกรณรีผผ จ้เสนอราคาเปป็ นผผ จ้เสนอราคารก่วมกวันในฐานะ
เปป็ นผผ จ้รก่วมค จ้า  ให จ้ยรรื่นสตาเนาสวัญญา

ของการเข จ้ารก่วมค จ้า    สตาเนาบวัตรประจตาตวัวประชาชนของผผ จ้รก่วมค จ้า  และในกรณรี
ทรีรื่ผผ จ้เข จ้ารก่วมค จ้าฝก่ ายใดเปป็ นบรุคคลธรรมดาทรีรื่มวิใชก่สวัญชาตวิไทย กป็ให จ้ยรรื่นสตาเนา
หนวังสรอเดวินทาง หรรอผผ จ้รก่วมค จ้าฝก่ ายใดเปป็ นนวิตวิบรุคคล  ให จ้ยรรื่นเอกสารตามทรีรื่ระบรุไว จ้
ใน  (1)

(4) เอกสารตก่าง ๆ 
4.1 (   )  สตาเนาใบทะเบรียนพาณวิชยค์
4.2 (   )  สตาเนาใบทะเบรียนภาษรีมผลคก่าเพวิรื่ม

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

(1) 
3.2.2 สก่วนทรีรื่  2  อยก่างน จ้อยต จ้องมรีเอกสารดวังตก่อไปนรีทั้
(1) หนวังสรอมอบอตานาจ  ซ นรื่งปวิดอากรแสตมปค์ ตามกฎหมาย

ในกรณรีทรีรื่ผผ จ้เสนอราคามอบอตานาจ
ให จ้บรุคคลอรรื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

(2) สตาเนาใบเสรป็จคก่าซรทั้อเอกสารสอบราคา
(3) หนวั งสรอรวับรองของววิศวกรผผ จ้เสนอราคา  ซ นรื่งเปป็ นผผ จ้

ควบครุมการกก่อสร จ้างพร จ้อมสตาเนา
ใบอนรุญาตผผ จ้ประกอบววิชาชรีพววิศวกรรม  ตาม พ.ร.บ. ววิชาชรีพววิศวกรรม พ.ศ.
2505

(4) แผนงานการกก่อสร จ้าง  (ต จ้องให จ้ววิศวกรประเภทสามวัญ
เปป็ นผผ จ้จวัดทตาแผน  พร จ้อมสตาเนา

ใบอนรุญาตประกอบววิชาชรีพววิศวกรรมตาม พ.ร.บ.ววิชาชรีพววิศวกรรม  พ.ศ.
2505)  

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

4.  การเสนอราคา



     4.1 ผผ จ้เสนอราคาต จ้องยรรื่นเสนอราคาตามแบบทรีรื่กตาหนดไว จ้ใน
เอกสารสอบราคานรีทั้โดยไมก่มรีเงรรื่อนไขใด ๆ ทวั ทั้งส วิทั้น  และจะต จ้องกรอกข จ้อความ
ให จ้ถผกต จ้องครบถ จ้วนด จ้วยตวัวพวิมพค์ดรีดเทก่านวั ทั้น   ลงลายมรอช รรื่อของผผ จ้เสนอราคาให จ้
ชวัดเจน  จตานวนเงวินทรีรื่เสนอจะต จ้องระบรุตรงกวันทวั ทั้งตวัวเลขและตวัวอวักษร   โดย
ไมก่มรีการขผดลบหรรอแก จ้ไข  หากมรีการขผดลบ  ตก  เตวิม  แก จ้ไข  เปลรีรื่ยนแปลง
จะต จ้องลงลายมรอชรรื่อผผ จ้เสนอราคาพร จ้อมประทวับตรา (ถ จ้ามรี)  กตากวับไว จ้ด จ้วยทรุกแหก่ง

4.2 ผผ จ้เสนอราคาจะต จ้องกรอกปรวิมาณววัสดรุ  และราคาในบวัญชรี
รายการกก่อสร จ้างให จ้ครบถ จ้วน

   ในการเสนอราคา  ให จ้เสนอเปป็ นเงวินบาทและเสนอราคาเพรียง
ราคาเดรียวโดยเสนอราคารวมและหรรอราคาตก่อหนก่วย  และหรรอตก่อรายการ
ตามเงรรื่อนไขทรีรื่ระบรุไว จ้ท จ้ายใบเสนอราคาให จ้ถผกต จ้อง   ทวั ทั้งนรีทั้ราคารวมทรีรื่เสนอจะ
ต จ้องตรงกวันทวั ทั้งตวัวเลขและตวัวหนวังสรอ  ถ จ้าตวัวเลขและตวัวหนวังสรอไมก่ตรงกวันให จ้
ถรอตวัวหนวังสรอเปป็ นสตาควัญ  โดยควิดราคารวมทวั ทั้งส วิทั้นซนรื่งรวมคก่าภาษรีมผลคก่าเพวิรื่ม
ภาษรีอากรอรรื่น  และคก่าใช จ้จก่ายทวั ทั้งปวงไว จ้แล จ้ว

(3)
ราคาทรีรื่เสนอ จะต จ้องเสนอกตาหนดยรนราคาไมก่น จ้อยกวก่า 90 ววัน นวับ

แตก่ววันเปวิดซองใบเสนอราคา    โดยภายในกตาหนดยรนราคา   ผผ จ้เสนอราคาต จ้อง
รวับผวิดชอบราคาทรีรื่ตนได จ้เสนอไว จ้และจะถอนการเสนอราคามวิได จ้

4.3 ผผ จ้เสนอราคาจะต จ้องเสนอกตา หนดเวลาดตา เนวินการ
กก่อสร จ้างแล จ้วเสรป็จไมก่เกวิน  180 ววัน นวับถวัด

จากววันลงนามในสวัญญาจ จ้าง   หรรอววันทรีรื่ได จ้รวับหนวังสรอแจ จ้งจากเทศบาลตตาบล
ววังกะ ให จ้เรวิรื่มทตางาน

   4.4  กก่อนยรรื่นซองสอบราคา  ผผ จ้เสนอราคาควรตรวจดผรก่าง
สวัญญา  แบบรผป  และ       รายละเอรียด ฯลฯ  ให จ้ถรีรื่ถ จ้วนและเข จ้าใจเอกสาร
สอบราคาทวั ทั้งหมดเสรียกก่อนทรีรื่จะตกลงยรรื่นซองสอบราคา  ตามเงรรื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา 

   4.5 ผผ จ้เสนอราคาจะต จ้องยรรื่นซองใบเสนอราคาทรีรื่ปวิ ดผนนกซอง
เรรียบร จ้อย  จก่าหน จ้าซองถนง “ประธานคณะกรรมการเปวิดซองสอบราคา”  โดย
ระบรุไว จ้ทรีรื่หน จ้าซองวก่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขทรีรื่  11/2558
ลงววันทรีรื่   27  มรีนาคม  2558 ”  ยรรื่นโดยตรงตก่อเทศบาลตตาบลววังกะ ระหวก่าง
ววันทรีรื่  27  มรีนาคม  2558  ถนงววันปวิดรวับซองสอบราคาววันทรีรื่  10  เมษายน
2558  ระหวก่างเวลา 08.30 น. ถนงเวลา 15.00 น. ณ สตานวักงานเทศบาล
ตตาบลววังกะ 

เมรรื่อพ จ้นกตาหนดเวลายรรื่นซองสอบราคาแล จ้ว  จะไมก่รวับซองสอบราคา
โดยเดป็ดขาด  และคณะกรรมการเปวิดซองสอบราคาจะเปวิดซองสอบราคาในววัน



ทรีรื่  16  เมษายน  2558  ตวั ทั้งแตก่เวลา  10.00 น. เปป็ นต จ้นไป ณ ศผนยค์รวม
ข จ้อมผลขก่าวสารการจวัดซรทั้อจวัดจ จ้างอตาเภอสวังขละบรุรรี   

5. หลวักเกณฑค์และสวิทธวิในการพวิจารณาราคา 
5.1 ในการสอบราคาครวั ทั้งนรีทั้  เทศบาลตตาบลววังกะจะพวิจารณา
ตวัดสวินด จ้วยราคารวม 
5.2 หากผผ จ้เสนอราคารายใดมรีครุณสมบวัตวิไมก่ถผกต จ้องตามข จ้อ 2

หรรอยรรื่นหลวักฐานการเสนอราคาไมก่ถผกต จ้องหรรอไมก่ครบถ จ้วน ตามข จ้อ 3  หรรอ
ยรรื่นซองสอบราคาไมก่ถผกต จ้องตามข จ้อ 4 แล จ้ว        คณะกรรมการฯ  จะไมก่รวับ
พวิจารณาราคาของผผ จ้เสนอราคารายนวั ทั้น  เว จ้นแตก่เปป็ นข จ้อผวิดพลาดหรรอผวิดหลง
เพรียงเลป็กน จ้อยหรรอทรีรื่ผวิดแผกไปจากเงรรื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสก่วนทรีรื่
มวิใชก่สาระสตาควัญ  ทวั ทั้งนรีทั้  เฉพาะในกรณรีทรีรื่พวิจารณาเหป็นวก่าจะเปป็ นประโยชนค์ตก่อ
เทศบาลตตาบลววังกะเทก่านวั ทั้น

           5.3 เทศบาลตตาบลววังกะสงวนสวิทธวิธิ์ไมก่พวิจารณาราคาของ
ผผ จ้เสนอราคาโดยไมก่มรีการผก่อนผวันในกรณรี  ดวังตก่อไปนรีทั้

(1)ไมก่ปรากฏชรรื่อผผ จ้เสนอราคารายนวั ทั้น  ในบวัญชรีผผ จ้รวับเอกสาร
สอบราคา  หรรอในหลวักฐานการ

รวับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตตาบลววังกะ
(2) ไมก่กรอกชรรื่อนวิตวิบรุคคลหรรอบรุคคลธรรมดา  หรรอลง

ลายมรอชรรื่อผผ จ้เสนอราคา   อยก่างหนนรื่งอยก่างใด  หรรอทวั ทั้งหมดในใบเสนอราคา

(3)เสนอรายละเอรียดแตกตก่างไปจากเงรรื่อนไขทรีรื่กตาหนดใน
เอกสารสอบราคาทรีรื่เปป็ น

สาระสตาควัญ  หรรอมรีผลทตาให จ้เกวิดความได จ้เปรรียบเสรียเปรรียบแกก่ผผ จ้เสนอราคาราย
อรรื่น

(4)ร า ค า ทรีรื่ เ ส น อ มรีก า ร ขผ ด ล บ   ต ก   เ ตวิม   แ ก จ้ไ ข
เปลรีรื่ยนแปลง  โดยผผ จ้เสนอราคามวิได จ้ลง

ลายมรอชรรื่อพร จ้อมประทวับตรา  (ถ จ้ามรี)  กตากวับไว จ้
5.4 ในการตวัดสวินการสอบราคาหรรอในการทตาสวัญญา  คณะ

กรรมการเปวิดซอง  สอบราคาหรรอเทศบาลตตาบลววังกะ มรีสวิทธวิให จ้ผผ จ้เสนอราคา
ชรีทั้แจงข จ้อเทป็จจรวิง  สภาพ ฐานะ หรรอข จ้อเทป็จจรวิงอรรื่นใดทรีรื่เกรีรื่ยวข จ้องกวับผผ จ้เสนอ
ราคาได จ้  เทศบาลตตาบลววังกะ มรีส วิทธวิทรีรื่จะไมก่รวับราคาหรรอไมก่ทตาสวัญญา หาก
หลวักฐานดวังกลก่าวไมก่มรีความเหมาะสมหรรอไมก่ถผกต จ้อง

(4)



 5.5   เทศบาลตตาบลววังกะทรงไว จ้ซ นรื่งสวิทธวิทรีรื่จะไมก่รวับราคาตตรื่า
สรุด  หรรอราคาหนนรื่งราคาใด  หรรอราคาทรีรื่เสนอทวั ทั้งหมดกป็ได จ้    และอาจพวิจารณา
เลรอกจ จ้างในจตานวน  หรรอขนาด  หรรอเฉพาะรายการหนนรื่งรายการใด  หรรออาจ
จะยกเลวิกการสอบราคา  โดยไมก่พวิจารณาจวัดจ จ้างเลยกป็ได จ้สรุดแตก่จะพวิจารณา
ทวั ทั้งนรีทั้  เพรรื่อประโยชนค์ของทางราชการเปป็ นสตาควัญ  และให จ้ถรอวก่าการตวัดส วินของ
เทศบาลตตาบลววังกะ เปป็ นเดป็ดขาด  ผผ จ้เสนอราคาจะเรรียกร จ้องคก่าเสรียหายใด ๆ
มวิได จ้  รวมทวั ทั้งเทศบาลตตาบลววังกะ จะพวิจารณายกเลวิกการสอบราคาและ
ลงโทษผผ จ้เสนอราคาเสมรอนเปป็ น  ผผ จ้ทวิทั้งงาน  ไมก่วก่าจะเปป็ นผผ จ้เสนอราคาทรีรื่ได จ้รวับ
การควัดเลรอกหรรอไมก่กป็ตาม   หากมรีเหตรุทรีรื่เช รรื่อได จ้วก่าการเสนอราคากระทตาไปโดย
ไมก่สรุจรวิต  เชก่น  การเสนอราคาอวันเปป็ นเทป็จ  หรรอใช จ้ชรรื่อบรุคคลธรรมดา  หรรอ
นวิตวิบรุคคลอรรื่นมาเสนอราคาแทน  เปป็ นต จ้น 

ในกรณรีทรีรื่ผผ จ้เสนอราคาตตรื่าสรุด  เสนอราคาตตรื่าจนคาดหมายได จ้
วก่าไมก่อาจดตาเนวินงานตามสวัญญาได จ้  คณะกรรมการเปวิดซองสอบราคาหรรอ
เทศบาลตตาบลววังกะ จะให จ้ผผ จ้เสนอราคานวั ทั้นช รีทั้แจงและ แสดงหลวักฐานทรีรื่ทตาให จ้
เชรรื่อได จ้วก่าผผ จ้เสนอราคาสามารถดตาเนวินงานตามสอบราคาจ จ้างให จ้เสรป็จสมบผรณค์
หากคตาชรีทั้แจงไมก่เปป็ นทรีรื่ รวับฟวังได จ้  เทศบาลตตาบลววังกะ มรีส วิทธวิทรีรื่จะไมก่รวับราคา
ของผผ จ้เสนอราคารายนวั ทั้น

6.   การทตาสวัญญาจ จ้าง
ผผ จ้ชนะการสอบราคาจะต จ้องทตาสวัญญาจ จ้างตามแบบสวัญญาดวังระบรุ

ใน ข จ้อ 1.3 กวับเทศบาลตตาบลววังกะ  ภายใน 7 ววัน  นวับถวัดจากววันทรีรื่ได จ้รวับแจ จ้ง
และจะต จ้องวางหลวักประกวันสวัญญา เปป็ นจตานวนเงวินเทก่ากวับร จ้อยละ 5 ของราคา
คก่าจ จ้างทรีรื่สอบราคาได จ้ ให จ้เทศบาลตตาบลววังกะ ยนดถรอไว จ้ในขณะทตาสวัญญา
โดยใช จ้หลวักประกวันอยก่างหนนรื่งอยก่างใดดวังตก่อไปนรีทั้

 6.1 เงวินสด
6.2 เชป็คทรีรื่ธนาคารสวัรื่งจก่ายให จ้แกก่เทศบาลตตาบลววังกะ  โดย

เปป็ นเชป็คลงววันทรีรื่ทรีรื่ทตาสวัญญาหรรอกก่อนหน จ้านวั ทั้นไมก่เกวิน  3  ววันทตาการของทาง
ราชการ

6.3 หนวังสรอคตทั้าประกวันของธนาคารภายในประเทศ  ตาม
แบบหนวังสรอคตทั้าประกวัน

ดวังระบรุในข จ้อ  1.4 (1)  โดยให จ้ทตากวับเทศบาลตตาบลววังกะเทก่านวั ทั้น
6.4  หนวังสรอคตทั้าประกวันของบรรษวัทเงวินทรุนอรุตสาหกรรมแหก่ง

ประเทศไทย     หรรอบรวิษวัท
เงวินทรุนหรรอบรวิษวัทเงวินทรุนหลวักทรวัพยค์ ทรีรื่ได จ้รวับอนรุญาตให จ้ประกอบกวิจการเงวิน
ทรุนเพรรื่อการพาณวิชยค์และประกอบธรุรกวิจคตทั้าประกวันตามประกาศของธนาคารแหก่ง



ประเทศไทยซนรื่งได จ้แจ จ้งชรรื่อเวรียนให จ้สก่วนราชการตก่าง ๆ ทราบแล จ้ว  โดยอนรุโลม
ให จ้ใช จ้ตามแบบหนวังสรอคตทั้าประกวันดวังระบรุในข จ้อ  1.4  (1)

      6.5  พวันธบวัตรรวัฐบาลไทย
           หลวักประกวันนรีทั้จะครนให จ้โดยไมก่มรีดอกเบรีทั้ยภายใน  15   ววัน

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

7.   คก่าจ จ้างและการจก่ายเงวิน  (สวัญญาเปป็ นราคาเหมารวม)
เทศบาลตตาบลววังกะจะจก่ายเงวินคก่าจ จ้าง โดยแบก่งออกเปป็ น 1 งวด
ดวังนรีทั้

งวดทรีรื่ 1 เปป็ นจตานวนเงวินในอวัตราร จ้อยละ……………ของคก่าจ จ้าง เมรรื่อ
ผผ จ้รวับจ จ้างได จ้ปฏวิบวัตวิงานกก่อสร จ้าง – 

ปรวับปรรุงจรุดชมววิวเทศบาล  โดยกก่อสร จ้าง – ปรวับปรรุงอาคารจรุดชมววิว ปรวับปรรุง
ระบบสายเมนไฟฟจ้า ไฟฟจ้าสก่องสวก่างบรวิเวณลานจอดรถด จ้านบน ปรวับปรรุงระบบ
สายไฟและไฟฟจ้าสก่องสวก่างบรวิเวณทางเดวินทวั ทั้งหมด ทตาราวกวันตก พร จ้อมไฟฟจ้า
สก่องสวก่างรวิมถนนทางลงจรุดชมววิวด จ้านลก่าง ให จ้แล จ้วเสรป็จเรรียบร จ้อยตามสวัญญา
ทรุกประการ

8. อวัตราคก่าปรวับ
   คก่าปรวับตามแบบสวัญญาจ จ้างจะกตาหนดในอวัตราร จ้อยละ 0.10  ของ

คก่าจ จ้างตามสวัญญาตก่อววัน 
(5)

9. การรวับประกวันความชตารรุดบกพรก่อง
   ผผ จ้ชนะการสอบราคา  ซ นรื่งได จ้ทตาข จ้อตกลงเปป็ นหนวังสรอ  หรรอทตา

สวัญญาจ จ้างตามแบบ      ดวังระบรุในข จ้อ  1.3 แล จ้วแตก่กรณรี จะต จ้องรวับประกวัน
ความชตารรุดบกพรก่องของงานจ จ้างทรีรื่เกวิดขนทั้นภายในระยะเวลา ไมก่น จ้อยกวก่า 2 ปรี
นวับจากววันทรีรื่เทศบาลตตาบลววังกะ ได จ้รวับมอบงาน  โดยผผ จ้รวับจ จ้างต จ้องรรีบจวัดการ
ซก่อมแซมแก จ้ไขให จ้ใช จ้การได จ้ดรีดวังเดวิมภายใน  7 ววัน  นวับถวัดจากววันทรีรื่ได จ้รวับแจ จ้ง
ความชตารรุดบกพรก่อง 

10. ข จ้อสงวนสวิทธวิในการเสนอราคาและอรรื่น ๆ 
       10.1  เงวินคก่าจ จ้างสตาหรวับงานจ จ้างครวั ทั้งนรีทั้  ได จ้มาจากเงวินรายได จ้

ดวังนวั ทั้น การลงนามในจะทตาสวัญญาจ จ้างตก่อเมรรื่อเทศบวัญญวัตวิงบประมาณรายจก่าย
เพวิรื่มเตวิม ฉบวับทรีรื่ 1 ประจตาปรี งบประมาณ 2557 ได จ้รวับอนรุมวัตวิจากนายอตาเภอ
สวังขละบรุรรี     แล จ้วเทก่านวั ทั้น 

       10.2 เมรรื่อเทศบาลตตาบลววังกะได จ้ควัดเลรอกผผ จ้เสนอราคารายใด
เปป็ นผผ จ้รวับจ จ้าง และได จ้ตกลงจ จ้างตามสอบราคาจ จ้างแล จ้ว  ถ จ้าผผ จ้รวับจ จ้างจะต จ้องสวัรื่ง
หรรอนตาสวิรื่งของมา  เพรรื่องานจ จ้าง  ดวังกลก่าวเข จ้ามาจากตก่างประเทศ  และของนวั ทั้น



ต จ้องนตาเข จ้ามาโดยทางเรรอในเส จ้นทางทรีรื่มรีเรรอไทยเดวินอยผก่  และสามารถให จ้
บรวิการรวับขนได จ้ตามรวัฐมนตรรีวก่าการกระทรวงคมนาคม  ประกาศกตาหนด  ผผ จ้
เสนอราคา  ซนรื่งเปป็ น ผผ จ้รวับจ จ้างจะต จ้องปฏวิบวัตวิตามกฎหมายวก่าด จ้วยการสก่งเสรวิมกา
รพาณวิชยนาวรี  ดวังนรีทั้

(1) แจ จ้งการสวัรื่งหรรอนตาสวิรื่งขอดวังกลก่าวเข จ้ามาจากตก่าง
ประเทศตก่อสตานวักงาน

คณะกรรมการสก่งเสรวิมการพาณวิชยนาวรีภายใน  7  ววัน  นวับถวัดจากววันทรีรื่ผผ จ้รวับ
จ จ้างสวัรื่งหรรอซรทั้อของจากตก่างประเทศเว จ้นแตก่เปป็ นของทรีรื่รวัฐมนตรรีวก่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว จ้นให จ้บรรทรุกโดยเรรออรรื่นได จ้ 

(2) จวัดการให จ้ส วิรื่งของดวังกลก่าวบรรทรุกโดยเรรอไทย
หรรอเรรอทรีรื่มรีส วิทธวิเชก่นเดรียวกวับ

เรรอไทยจากตก่างประเทศมายวังประเทศไทย  เว จ้นแตก่จะได จ้รวับอนรุญาตจากคณะ
กรรมการสก่งเสรวิมการพาณวิชยนาวรีให จ้บรรทรุกสวิรื่งของนวั ทั้นโดยเรรออรรื่นทรีรื่มวิใชก่เรรอไทย
ซนรื่งจะต จ้องได จ้รวับอนรุญาตเชก่นนวั ทั้นกก่อนบรรทรุกลงเรรออรรื่น  หรรอเปป็ นของทรีรื่คณะ
รวัฐมนตรรีวก่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว จ้นให จ้บรรทรุกโดยเรรออรรื่น

(3) ในกรณรีทรีรื่ไมก่ปฏวิบวัตวิตาม (1)  หรรอ  (2)  ผผ จ้รวับจ จ้าง
จะต จ้องรวับผวิดตามกฎหมายวก่าด จ้วยการ

สก่งเสรวิมพาณวิชยนาวรี
10.3 ผผ จ้เสนอราคาซนรื่งเทศบาลตตาบลววังกะได จ้ควัดเลรอกแล จ้ว

ไมก่ไปทตาสวัญญาจ จ้างภายในเวลาทรีรื่ทางราชการกตาหนดดวังระบรุไว จ้ในข จ้อ 7
เทศบาลตตาบลววังกะ จะตวัดสวิทธวิในการเสนอราคาและอาจพวิจารณาเรรียกร จ้อง
ให จ้ชดใช จ้ความเสรียหายอรรื่น  (ถ จ้ามรี)  รวมทวั ทั้งจะพวิจารณาให จ้เปป็ นผผ จ้ทวิทั้งงานตาม
ระเบรียบของทางราชการ

10.4  เทศบาลตตา บลววังกะ สงวนสวิทธวิธิ์ทรีรื่จะแก จ้ไขเพวิรื่มเตวิม
เงรรื่อนไขหรรอข จ้อกตาหนดในแบบสวัญญาให จ้เปป็ นไปตามความเหป็นของสตานวักงาน
อวัยการสผงสรุด  (ถ จ้ามรี)  

11. มาตรฐานฝรีมรอชก่าง
เมรรื่อเทศบาลตตาบลววังกะ ได จ้ควัดเลรอกผผ จ้เสนอราคารายใดให จ้เปป็ น
ผผ จ้รวับจ จ้างและให จ้ตกลง

จ จ้างกก่อสร จ้างตามประกาศนรีทั้แล จ้ว ผผ จ้เสนอราคาจะต จ้องตกลงวก่าในการปฏวิบวัตวิงาน
กก่อสร จ้างดวังกลก่าว ผผ จ้เสนอราคาจะต จ้องมรีและใช จ้ผผ จ้ผก่านการทดสอบมาตรฐานฝรีมรอ
ชก่างจากคณะกรรมการกตาหนด มาตรฐาน และทอสอบฝรี มรอแรงงาน หรรอผผ จ้มรี
วรุฒวิบวัตรระดวับ ปวช.  ปวส. และปวท. หรรอเทรียบเทก่าจากสถาบวันการศนกษาทรีรื่
ก.พ. รวับรองให จ้เข จ้ารวับราชการได จ้ในอวัตราไมก่ตตรื่ากวก่าร จ้อยละ 5 ของแตก่ละสาขา
ชก่าง แตก่จะต จ้องมรีชก่างจตานวนอยก่างน จ้อย 1 คน ในแตก่ละสาขาชก่างตก่อไปนรีทั้



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

(6)
12. การปฏวิบวัตวิตามกฎหมายและระเบรียบ

12.1 ในระหวก่างระยะเวลาการจ จ้างเหมา ผผ จ้รวับจ จ้างพนงปฏวิบวัตวิตาม
หลวักเกณฑค์ทรีรื่กฎหมายและระเบรียบได จ้กตาหนดไว จ้โดยเครก่งครวัด 

12.2 ในระหวก่างระยะเวลาการกก่อสร จ้าง ผผ จ้รวับจ จ้างจะต จ้องเขรียน
ปจ้ ายประกาศดตาเนวินการกก่อสร จ้างไว จ้อยก่างน จ้อย จตานวน  1  ปจ้ าย โดยมรีสาระ
สตาควัญ ดวังนรีทั้

(1) ชรรื่อหนก่วยงานเจ จ้าของโครงการ
(2) ชรรื่อประเภทและชนวิดของสวิรื่งกก่อสร จ้าง
(3) ปรวิมาณงานกก่อสร จ้าง
(4) ชรรื่อ ทรีรื่อยผก่ ผผ จ้รวับจ จ้าง พร จ้อมหมายเลขโทรศวัพทค์
(5) ระยะเวลาเรวิรื่มต จ้น และระยะเวลาสวิทั้นสรุด
(6) วงเงวินคก่ากก่อสร จ้าง 
(7) ชรรื่อเจ จ้าหน จ้าทรีรื่ของสก่วนราชการ ผผ จ้ควบครุมงาน
(8) ชรรื่อคณะกรรมการตรวจการจ จ้าง
(9) ระบรุข จ้อความ “กก่อสร จ้างด จ้วยเงวินภาษรีอากรของประชาชน”

    รายการละเอรียดและเงรรื่อนไขเอกสารสอบราคาจ จ้างฉบวับนรีทั้  มรีผล
ใช จ้บวังควับเปป็ นสก่วนหนนรื่งของประกาศสอบราคาและสวัญญาจ จ้างด จ้วย

เทศบาลตตาบลววังกะ
ววันทรีรื่     27     เดรอน    มรีนาคม   พ.ศ. 2558
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