
ประกาศเทศบาลตําบลชะรัด
เรื่อง สอบราคาจางโครงการขยายเขตจายน้ําประปาเทศบาลตําบลชะรัดหมูท่ี๑-๙ ตําบลชะรัด

---------------------------------------
ดวย เทศบาลตําบลชะรัด มีความประสงคจะสอบราคาจางโครงการ ขยายเขตจายน้ําประปาเทศบาล

ตําบลชะรัดหมูท่ี ๑-๙ ตําบลชะรัด รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลนท่ีกําหนด  เทศบาลตําบลชะรัด อําเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ ๑ ปาย งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โครงการสงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ  การพัฒนาแหลงน้ํา
(กอสรางระบบประปา) งบประมาณไดรับจัดสรร ๑,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งลานเกาแสนบาทถวน)

ราคากลาง ๒,๔๑๐,๐๐๐.- บาท (สองลานสี่แสนหนึ่งหม่ืนบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ท่ีมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาดังกลาว
๒. ไมเปนผูท่ีถูกแจงเวียนชื่อเปนผูท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวน

ทองถ่ิน ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา
๓. มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีสอบราคาจาง  ในวงเงินไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของวงเงิน ใน

สัญญาเดียวกัน และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถ่ิน  หนวยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงาน
เอกชนท่ีเทศบาลตําบลชะรัดเชื่อถือ

๔. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์ หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสทิธิ์ความคุมกันนั้น

๕. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ท่ีเขาเสนอราคาใหแกเทศบาลตําบลชะรัด ณ วัน
ประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาจางครั้งนี้

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย  หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement:e-GPX) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ี
เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

กําหนดดูสถานท่ีกอสรางและรับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
ระหวางเวลา ๑๐.๐๐ น    ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลชะรัด

กําหนดย่ืนซองสอบราคา ตั้งแตวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ใน
วันเวลาราชการ  ณ  งานพัสดุ   กองคลัง    เทศบาลตําบลชะรัด   และ   ในวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของอบต. ระดับอําเภอ (ท่ีวาการอําเภอ
กงหรา) กําหนดเปดซองสอบราคาในวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง
ของอบต. ระดับอําเภอ (ท่ีวาการอําเภอกงหรา) ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป

/ผูสนใจติดตอ…



-๒-

ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคา     ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.- บาท ไดท่ี สํานักงานเทศบาล
ตําบลชะรัด ระหวางวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต
www.charad.go.th , www. gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๗๔๘๔-๑๙๒๗
ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสุกรี หรีมหนก)
นายกเทศมนตรีตําบลชะรัด

www.charad.go.th














บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตําบลชะรัด โทร. ๐-๗๔๘๔-๑๙๒๗-๘

พท ๕๓๕๐๒/ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ขออนุมัติดําเนินการสอบราคาจ้างจํานวน ๒ โครงการ

เรียน    นายกเทศมนตรีตําบลชะรัด

ตาม ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งขออนุมัติดําเนินการสอบราคาจ้างเหมา
ปรับปรุงถนนสายชะรัด- ๕, ๙ ๕, ๘ จ่ายจาก
เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๔

๑.โครงการจ้างปรับปรุงถนนสายชะรัด– สะพานแต้ว ๕, ๙ ๕.๐๐ เมตร
ระยะทางยาว ๓๐๐ ๐.๑๕ เมตร   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    ตามรายละเอียดประมาณ
การและแบบแปลนของเทศบาลตําบลชะรัด    งบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐.-

(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๕

๒. โครงการถมดินปรับปรุงคันคลองชะรัด ๕ ๘ กวา้ง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว
๑,๐๐๐ เมตร ๑ เมตร พร้อมปักแร่ไม้ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามรายละเอียดประมาณการและ
แบบแปลนของเทศบาลตําบลชะรัด  งบประมาณ ๖๗๗,๙๐๐.- บาท



(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๕

ข้อระเบียบกฎหมาย
ขออนุมัติดําเนินการจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหาร

.ศ.๒๕๕๔ และ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๒ (๒),๑๔ ,๕๗ จ้างโดยวิธีสอบ
๑๐๐,๐๐๐.- บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นอํานาจอนุมัติของนายกเทศมนตรี

๒๗ (๑) (๗) และ ข้อ ๓๐

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ประกอบด้วย

๑. นายเจริญ  อินนุรักษ์ ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสิริรัตน์ ตําแหน่ง เจ้าพนักธุรการ กรรมการ
๓. นายธวัชชัย  หนูสุด ตําแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ
๔. นายสมนึก เศรษฐสุข ตําแหน่ง ตัวแทนประชาคม ๕ กรรมการ
๕. นายหร้อเฉด  เหรียญนุ้ย ตําแหน่ง  ตัวแทนประชาคม ๙ กรรมการ

/คณะกรรมการ...

-๒-

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างปรับปรับปรุงถนนสายชะรัด– สะพานแต้ว ๕,๙
ต.ชะรัด ประกอบด้วย

๑. นายภานุมาส  รัตนอุบล ตําแหน่ง  ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ
๒. ตําแหน่ง  จนท.บริหารงานช่าง กรรมการ
๓. นายวรพจน์  เพชรแดง ตําแหน่ง กรรมการ
๔. นาย กรรมการ
๕. นาย ตําแหน่ง  ตัวแทนประชาคม กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน นายธวชัชัย  หนูสุด ตําแหน่ง  นายช่างโยธา ๓

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการถมดินปรับปรุงคันคลองชะรัด ๕ – ๘ ต.ชะรัด
ประกอบด้วย

๑. นายภานุมาส  รัตนอุบล ตําแหน่ง  ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ
๒. ตําแหน่ง  จนท.บริหารงานช่าง กรรมการ
๓. นายภัสรุจน์  รอดนวน ตําแหน่ง นิติกร กรรมการ
๔. นาย ๕ กรรมการ
๕. นาย ตําแหน่ง  ตัวแทนประชาคม ๘ กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน นายยุทธพงศ์  ยาชะรัด ตําแหน่ง  นายช่างโยธา ๓

ข้อพิจารณา



( )

(นางสาวสามัญ  เพชรเล็ก)
เจ้าพนักงานพัสดุ

- ความเห็นหัวหน้ากองคลัง - ความเห็นปลัดเทศบาล
............................................... ....................................................

(นางจุฑารัตน์  เทพขวัญ) (นายภานุมาส   รัตนอุบล)
ปลัดเทศบาล

O เห็นชอบ - อนุมัติ O ไม่อนุมัติ เพราะ..................................

(นายมูหํามัด  หนุ่นหยู)่
นายกเทศมนตรีตําบลชะรัด

/๒๕๕๔
ดําเนินการสอบราคาจ้างจํานวน ๒ โครงการ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ด้วยเทศบาลตําบลชะรัด    มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้าง  จ ํานวน๒ โครงการ

1. จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายชะรัด – สะพานแต้ว ๕, ๙ ตําบลชะรัด อําเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง

2. จ้างเหมาถมดินปรับปรุงคันคลองเทศบาลตําบลชะรัด หมู่ ๕ - ๘ ตําบลชะรัด   อําเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง

อาศัยอํานาจตามระเบียกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
.ศ.๒๕๓๕ ( ๙ พ.ศ. ๒๕๕๓) ข้อ ๒๗

(๑), (๗) ข้อ ๒๘ และ  ข้อ ๓๐
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างปรับปรับปรุงถนนสายชะรัด– ๕,๙
ต.ชะรัด ประกอบด้วย

๑. นายภานุมาส  รัตนอุบล ตําแหน่ง  ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ



๒. ตําแหน่ง  จนท.บริหารงานช่าง กรรมการ
๓. นายวรพจน์  เพชรแดง ตําแหน่ง กรรมการ
๔. นาย กรรมการ
๕. นาย ตําแหน่ง  ตัวแทนประชาคม กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน นายธวชัชัย  หนูสุด ตําแหน่ง  นายช่างโยธา ๓

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการถมดินปรั ๕- ๘ ต.ชะรัด
ประกอบด้วย

๑. นายภานุมาส  รัตนอุบล ตําแหน่ง  ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ
๒. ตําแหน่ง  จนท.บริหารงานช่าง กรรมการ
๓. นายภัสรุจน์  รอดนวน ตําแหน่ง นิติกร กรรมการ
๔. นาย ๕ กรรมการ
๕. นาย ตําแหน่ง  ตัวแทนประชาคม ๘ กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน นายธวัชชัย  หนูสุด ตําแหน่ง  นายช่างโยธา ๓

-๒-

ด้วยความเรียบร้อย ถือปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการอย่างเคร่งครัด

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายมูหํามัด  หนุ่นหยู)่
นายกเทศมนตรีตําบลชะรัด



ประกาศเทศบาลตําบลชะรัด
เหมา จํานวน ๒ โครงการ

---------------------------------------
ด้วย เทศบาลตําบลชะรัด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจํานวน ๒ โครงการ
๑. จ้างปรับปรุงถนนสายชะรัด - สะพานแต้ว ๕, ๙ ตําบลชะรัด โดยใช้หินผุและหินคลุก

ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๓๐๐ ๐.๑๕ เมตร    รายละเอียดตามประมาณการและแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลชะรัด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย กําหนดราคากลาง ๗๕๐,๐๐๐.- บาท
( )

๒. จ้างเหมา ๕ ๘ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๑,๐๐๐ ๑ เมตร พร้อมปักแร่ไม้ รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนของเทศบาลตําบล
ชะรัดกําหนด กําหนดราคากลาง ๓๗๕,๐๐๐ บาท ( บาทถ้วน)

1. จ้าง มีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ร้อยละ ๕๐ ของวงเงิน



2. หรือหน่วยการบริหารราชการ

3. รัฐบาลของผู ้ เสนอ

4.

กํา ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔
ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น    ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลชะรัด

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ใน
วันเวลาราชการ  ณ งานพัสดุ   กองคลัง เทศบาลตําบลชะรัด และ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔
๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ . ระดับอําเภอ ( )

๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ .
ระดับอําเภอ ( ) ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท สํานักงานเทศบาลตําบล
ชะรัด ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
๐-๗๔๘๔-๑๙๒๗-๘ ในวันและเวลาราชการ

๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายมูหํามัด  หนุ่นหยู)่
นายกเทศมนตรีตําบลชะรัด

๔ /๒๕๕๔
โครงการจ้างเหมา  จํานวน ๒ โครงการ

๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๔
-------------------------------------

ด้วย เทศบาลตําบลชะรัด “ผู ้ว่าจ้าง” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา
จํานวน ๒

๑. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายนามะพร้าวตก – ๖ ตําบลชะรัด  โดยใช้หินผุ
และหินคลุก  ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร  ระยะทางยาว ๑,๕๘๖ ๐.๒๐ เมตร  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ   ตามรายละเอียดประมาณการและแบบแปลนของเทศบาลตําบลชะรัด    กําหนดราคากลาง
๑๕๓,๐๐๐.- บาท ( )

๒. โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองพร้อมปักแร่ไม้บริเวณถนนสายใต้ประดู่-หัวหรัง   หมู่ที ๑
กว้าง ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๕๐ เมตร  ลึก ๓.๐๐ เมตร    พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   ตามรายละเอียดประมาณ
การและแบบแปลนของเทศบาลตําบลชะรัด  กําหนดราคากลาง ๑๘๒,๗๐๐.- บาท (หนึงแสนแปดหมื นสอง พั นเจ ็ ด
ร้อยบาทถ้วน)

โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา



๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือคํ าปร ะกั นสัญญา
๑.๕..............................................................................
๑.๖…………………………………………………..

๒.คุณสมบัติของผู ้เสนอราคา
๒.๑ ผู ้ เสนอราคา

กับเทศบาลตําบล
๒.๓ ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู ้ได้รับเอกสิทธิหร ื อความคุ ้ม ย

เว้นแต่รัฐบาลของผู ้ เสนอราคาได้มีค ําสังให้ สละสิ ทธ ิ และควา มคุ ้ มกันเช ่ นว่ า นัน
๒. ๔ เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดามีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ

งานทีสอบร าคา จ้ าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ของวงเงินแต่ละโครงการ และเป็นผลงานทีเป็ นค ู ่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิน
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น ราชการบริหารส่วนท้องถิน  รั ฐวิ สา หก ิ จ  หร ื อหน่ วยงานเ อกชนที เทศบาลเชือถื อ

๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู ้ เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี

/๓.๑ สําเนาหนังสือรับรอง...

-๒-

๓.๑ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม
(ถ้ามี) พร้อมทังรั บร องสํ าเ นา ถู กต้ อง

๓.๒ หนังสือมอบอํานาจซึงปิ ดอา กรแสตมป์ ตา มกฎหมา ยในกรณี ทีผู้ เสนอร า คามอบอํ า นาจ ให้
บุคคลอืนลง นา มใ นใ บเ สนอราคา แทน

๓.๓ สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทังรั บร อง สํ าเ นา ถู กต้ อง (ในกรณีทีมีกา ร
กําหนดผลงานตามข้อ 2.3)

๓.๔ บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึงจะต้ อง แสดง รา ยกา รวั สด ุ  อุ ปก ร ณ์
ค่าแรงงานภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทังกํ าไรไว้ ด้วย

๓.๕

๔.
๔.๑ ผู ้ เสนอราคาต้องยืนเ สนอราคา ตา ม

ใดๆ ทังสิ น และจะต้ องกรอกข้ อควา มให้ ถ ูกต้องครบถ้ วน ลงลายมื อชือของผู ้ เ สนอร า คาให้ ชั ดเ จน จํ า นวนเ งิ นทีเ สนอ



จะตอ้งลงลายมือชือผู ้เสนอราคา  พร ้ อมปร ะทั บตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง และต้องยืนซองสอบร าคา โดยเ สนอ
ราคาแยกยืนซองแต่ ละโครงกา ร

๔.๒ ผู้ เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม   และหรือราคาต่อหน่วย และ

ภาษี
ราคาทีเสนอ จะต้ อง เ สนอกํ าหนดยื นร าคา ไม่ น้ อย กว่า ๖๐ วัน นับแต่ว ันเปิดซองสอบราคา

โดยภายในกําหนดยืนราคาผู ้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาทีตนไ ด้ เสนอไว้ และจะถอนกา รเ สนอราคา มิ ได้
๔.๓ ผู ้ เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการโครงการที ๑ แล้วเสร็จไม่เกิน ๓๐ วัน และ

โครงการที ๒ แล้วเสร็จไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือว ันทีได้ รับหนั งสื อแจ้ งจากเ ทศบา ล
ให้เริมทํ างาน

๔.๔ ก่อนยืนซองสอบร าคา   ผู ้เสนอราคา ควรตรวจดู ร่างสั ญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ

๔.๕
กรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ทีหน้ าซอ ง ว่ า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที ๔/๒๕๕๔”
โดยยืนโ ดยตรงต่ อเจ้าหน้าทีรับซอง สอบร าคา ตังแต่ ว ันที ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
ในวันเวลาราชการ ณ งานพัสดุ   กองคลัง เทศบาลตําบลชะรัด และ ในวันที ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔
ตังแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือจ ั ดจ ้ างของ อบต . ระดับอําเภอ
(ทีว่ากา รอํ าเ ภอกง หร า )

/กําหนดเปิดซอง...
-๓

กําหนดเปิดซองสอบราคาในวันที ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซือจั ดจ้ างของอบต . ระดับอําเภอ (ทีว่ากา รอํ าเ ภอกง หร า ) ตังแต่ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑
๕.๒ หากผู ้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยืนหล ั กฐา นก า รเ สนอราคา

ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ๓ หรือยืนซองสอบร าคา ไม่ ถู กต้ องตา มข้ อ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู ้เสนอราคารายนัน เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือทีผิดแผกไปจ า ก
เงือนไ ขของ เ อกสา รสอบร าคา ในส่ วนที มิใ ช่สาร ะสํ า คัญ ท ั ง นีเ ฉพาะใ นกรณี ที พิจ ารณาแล้ ว เ ห็ นว่ า จะ เ ป็ นประโย ชน์ ต่ อ
เทศบาลเท่านัน

๕.๓ เทศบาลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู ้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี

(๑) ไม่ปรากฏชือผู ้เสนอราคา รายนั นในบั ญชี ผู้ รับเอกสา ร สอบรา คา หรื อในหล ั กฐา นกา รรั บ
เอกสารสอบราคาของเทศบาล

(๒)
หรือทังหมดใ นใ บเ สนอราคา



(๓)
หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู ้เสนอราคารายอืน

(๔)
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากบัไว้

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ

มีสิทธิทีจะไม่ รั บร าคา  หร ื อไม่ ทํ าสั ญญา หา กหล ั กฐา นดั งกล่ าวไม่ มี ความเ หมา ะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕

ทังหมดก็ ได้    และอา จพิ จารณา เ ลื อกจ้ างในจ ํ านว นหร ื อขนา ด  หร ื อเ ฉพา ะรายกา รหนึ งรายการใด หรื ออา จจะยกเ ลิ กกา ร
สอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั
การตัดสินของเทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู ้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทังเ ทศบา ล จะพิจารณายกเลิก

ต
หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา

ในกรณีทีผู้เสนอราคา ตํ าสุด เ ส นอร า คาตํ า จนคาดหมา ย ได้ ว่ า ไม่ อา จดํ า เ นินง านตามสั ญญาไ ด ้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือเทศบาล

ราคาของผู ้เสนอราคารายนัน

/๗.การทําสัญญาจ้าง…

-๔-

๗. การทําสัญญาจ้าง
ผู ้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับเทศบาล

ภายใน ๗ วัน  นับถัดจากวันทีได้ รับแจ้ ง  และจะต้ อง วางหล ั กปร ะกั นสั ญญา เ ป็นจ ํ านว นเ งิ นเ ท่ ากั บร ้ อยละห้ า ของ
ราคาค่าจ้างทีสอบร าคา ได้  ให้ เทศบา ลย ึ ดถื อไว้ ในขณะ ทํ าสั ญญา  โดยใช้ หล ั กประกันอย่างหนึงอย่ างใด ดั งต่ อไปนี

๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คทีธนา คา รสั งจ่ ายให้ แ ก่ เ ทศบา ล

ไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๖.๓ นข้อ ๑.๔
๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๖.๕

แห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ   ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ าปร ะกั นของ
ธนาคารตามทีคณะ กรรมกา รว่ าด้ วยกา รพั สดุ กําหนด (การใช้หลักประ
วงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท)



หลักประกันนีจะคื นใ ห้ โดยไม่ มีดอกเ บี ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีผู้ชนะ กา รสอบร าคา (ผู ้รับจ้าง)
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)
เทศบาลตําบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ดังนี

งวดที ๑ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ - ของค่าจ้าง เมือผู ้รับจ ้ างได้
ปฏิบัติงาน - .

- .
ให้แล้วเสร็จภายใน - ว ัน

งวดที ๒ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ - ของค่าจ้าง เมือผู ้รับจ ้ างได้
ปฏิบัติงาน - .
ให้แล้วเสร็จภายใน - ว ัน

งวดที ๓ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ - ของค่าจ้าง  เมือผู ้รับจ ้ าง
ได้ปฏิบัติงาน - .
ให้แล้วเสร็จภายใน - ว ัน

งวดที ๔ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ - ของค่าจ้าง เมือผู ้รับจ ้ างได้
ปฏิบัติงาน - .
ให้แล้วเสร็จภายใน - ว ัน

/งวดสุดท้าย...

-๕-

งวดสุดท้าย  เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมือผู ้รับจ ้ างได้ ปฏิ บัติงานทั งหมดแล้ ว

๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

๙. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู ้ชนะการสอบราคาซึงได้ ทําข้ อตกลง เ ป็ นหนั งสื อ หร ื อทํ าสั ญญา จ้ างตา มแ บบด ั งระบุ ใน

ข้อ ๑.๓
น้อยกว่า ๑ ปี - เดือน นับถัดจากวันทีเทศบา ลได้ รับมอบง าน โดยผู ้รับจ ้ างต้ อง รี บจ ั ดกา รซ่ อมแซมแก้ ไข
ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีได้ รับแจ้ งความชํ ารุ ดบกพร ่ อง



๑๐.
๑๐.๑ ได้มาจากเงินงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ

๒๕๕๔ .

การลงนามในสัญญา  จะกระทําได้ต่อเมือเ ทศ บา ล ได้ รับอ นุ มั ติเงิ นค ่ าก่ อสร ้ าง จากงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ๒๕๕๔

๑๐.๒ เมือเ ทศบา ลตํ าบล ชะรัด ได้คัดเลือกผู ้ เสนอราคารายใดให้ผู ้ รับจ้าง  และได้ตกลงจ้างตาม

คมนาคมประกาศกําหนด ผู ้เสนอราคาซึงเ ป็ นผ ู ้รับจ ้ าง จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี

(๑) แจ้งการสังหร ื อนํ าสิ งของ ดั ง กล่ า วเ ข้ า มาจากต่ า งประ เ ทศต่ อสํา นัก งา นคณะก รรมกา รส่ ง เสริ ม
การพาณิชยนาวีภายใน ๗
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืนไ ด้

(๒) จัดการให้สิงของดั งกล่ าวบร รทุ กโดยเ รื อไทย    หร ื อเ รื อที มีสิทธิ เ ช่นเด ี ยวกั บเร ื อไทยจ ากต่ า ง
ประเทศมาย ังประเทศไทย เว ้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ให้บรรทุก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน
(๓) ในกรณีทีไม่ ปฏิ บัติตา ม (๑) หรือ (๒) ผู ้ รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

การพาณิชยนาวี
๑๐.๓

กําหนดระบุใน ข้อ ๖ เทศบาล อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทังจะพิจารณาให้เป็นผู ้ทิงงาน
ตามระเบียบของทางราชการ

๑๐.๔
ความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด(ถ้ามี)

/๑๐. มาตรฐานฝีมือช่าง...

-๖-

๑๑. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมือเ ทศบา ล ได้คัดเลือกผู ้ เสนอราคารายใดให้เป็นผู ้ รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศ

นีแล้ ว ผู ้เสนอราคา จะต้ องตกลง ว่ าในกา รปฏิ บัติงานก ่ อสร ้ างดั งกล่ าว ผู ้เสนอราคา จะต้ อง มี และใช้ ผู้ผ่านกา รทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู ้ มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ

ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที  ก .พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ตํากว่ าร้ อยละ ๑๐ ของแต่ละ
สาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย 1 คนในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี

๑๑.๑ ..

๑๑.๒ ..
๑๑.๓ ..



๑๒. ในระหว่างระยะเวลาก่อสร้างผู ้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมา ยและระเ บี ยบไ ด้
กําหนดไว้โดยเคร่งครัด

(นายมูหํามัด  หนุ่นหยู)่
นายกเทศมนตรีตําบลชะรัด

วันที ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ .


