
เอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 13/2556 
การสอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน 

ในงานส ารวจและออกแบบสิ่งก่อสร้าง  
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556 

....................................................... 
 

เทศบาลเมืองสระแก้ว ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาล” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการ
จ้างแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานส ารวจและออกแบบสิ่งก่อสร้าง จ านวน 5 อัตรา ระยะเวลา
จ้างเหมา 4 เดือน ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เงิน 180,000.- บาท (หนึ่งแสน-
แปดหม่ืนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ก าหนดวันท างานปกติ   
   ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ (สัปดาห์ละ 5 วัน) 
  ก าหนดเวลาท างานปกติ  
  ปฏิบัติงานระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น. โดยจะต้องมีเวลาท างานไม่น้อยกว่าวันละ 7 
ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลก าหนด 
  ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างเวลาการปฏิบัติงาน ถือว่า
เป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน 
  ก าหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน 
   1. ปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว  หรือพ้ืนที่ที่ร้องขอรับบริการจาก
เทศบาลเมืองสระแก้วและเทศบาลเมืองสระแก้วต้องการให้เข้าไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่นั้น 
   2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานส ารวจและออกแบบสิ่งก่อสร้าง  ดังนี้ 
   - งานการส ารวจ  ตรวจสอบเกี่ยวกับการก่อสร้าง  การซ่อมบ ารุง  การดัดแปลง  การ
รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง  ประเภทอาคาร  ถนน  สะพาน  และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ หรืองานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
   - งานออกแบบเขียนแบบ  เกี่ยวกับการออกแบบเขียนแบบ  การก าหนดรายการ
ก่อสร้าง การออกแบบและประมาณราคา  ทั้งด้านสถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรม ประเภทอาคาร ถนน 
สะพาน และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ เป็นต้น  หรืองานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
   - งานการส ารวจ  ควบคุม  ตรวจสอบ  การขุดและถมดิน  หรืองานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
   - งานจัดเก็บรวบรวมข้อมูล  หรือสถิติท่ีเกี่ยวข้อง 
   - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องที่เทศบาลก าหนด 
   3. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีอยู่ในข้อตกลงเพ่ิมเติม 
  คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน 
   - ไม่ก าหนดคุณวุฒิ 
   - อ่านหนังสือออก  เขียนหนังสือได้ 

1. เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา 
1.1 แบบรูปรายละเอียดแนบท้าย          

       1.2 แบบใบเสนอราคา 
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                1.3 แบบสัญญาจ้าง  ตามแบบกระทรวงมหาดไทย 
                1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 
                       (1) หลักประกันสัญญา  ตามแบบกระทรวงมหาดไทย 
                1.5 บทนิยาม 

          (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
     (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

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

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง    

  2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือ
บุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 

2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

2.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่
การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก

ซองใบเสนอราคาเป็น 3 ส่วน คือ 
 

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
    ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
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     ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 

(4) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) 
(5) ส าเนาใบเสร็จซื้อเอกสารสอบราคา 
(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ ในข้อ 1.6 

(1)  
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้     

(1) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

(2) บัญชีปริมาณงาน (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการรายละเอียดใน
ประกาศสอบราคานื้ รวมทั้งภาษีประเภทต่างๆ ร 

(3) ยื่นบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดตามแบบ ในข้อ 1.6 (2) 
 3.3 ซองใบเสนอราคาอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
        (1) แบบใบเสนอราคา ทั้งหมดตามแบบในข้อ 1.2 

 
 4. การเสนอราคา 

 4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบของการเสนอราคา ตามแบบฟอร์มใบยื่นข้อเสนอ
ราคาของเทศบาลที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกรายละเอียดให้
ถูกต้องครบถ้วน มิฉะนั้น เทศบาลจะตัดสิทธิไม่ให้เป็นผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคากับเทศบาล 
และลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้
เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณงาน และราคาในบัญชีปริมาณงานจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานส ารวจและออกแบบสิ่งก่อสร้าง ให้ครบถ้วน 
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ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและ

หรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่ง
มอบพัสดุให้ ณ เทศบาลเมืองสระแก้วหรือสถานที่อ่ืนที่เทศบาลได้ก าหนดภายหลังราคาที่เสนอจะต้องก าหนดยืน
ราคาไม่น้อยกว่า  120  วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบ
ราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาการด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน  120  วัน  นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก “เทศบาล” ให้เริ่มท างาน 

4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคา ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเหมาเลขที่ 
13/2556” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาได้ในวันที่ 17 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. 
และตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และ
ในวันที่ 18 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 
13.00 – 16.30 น. ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว  
 

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด               
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แต่ละราย

ว่า  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม ่และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้
ผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5(2)  และคณะกรรมการฯ 
เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และเทศบาล
เมืองสระแก้วจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการ
กระท าดังกล่าว 
  ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
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  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของ ผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว  ในวันที่ 30 มกราคม 2556  
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   
  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 4 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  
เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การขยายระยะเวลาดังกล่าวและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  
และในการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
     5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

      5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ “เทศบาล” จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
          5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา     

ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อ ”เทศบาล” เท่านั้น 

5.3 “เทศบาล” สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 

 (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ “เทศบาล” 

 (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

 (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่ เป็น
สาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
        (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ 
“เทศบาล” มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
ได้ “เทศบาล” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
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                    5.5 “เทศบาล”ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่ไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
สอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้
ถือว่าการตัดสินของ “เทศบาล” เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้ง “เทศบาล” จะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้
ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  
  ในกรณีผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ”เทศบาล”จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า
ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ “เทศบาล” มี
สิทธิที่จะไมร่ับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
  5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาราย
อ่ืน ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
“เทศบาล” มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตาม
ข้อ 4.5 และ “เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
  ในกรณีหากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

6. การท าสัญญาจ้าง 
       ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.3 กับ “เทศบาล”
ภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ ร้อยละ 5  
ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้ “เทศบาล” ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังต่อไปนี้ 

6.1 เงินสด 
  6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “เทศบาล” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่
เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
  6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน ข้อ 1.4 
(1) 
  6.4 หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเ งินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ 
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.4 (1) 
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6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทยซึ่งได้จดทะเบียนใช้เป็นหลักประกันสัญญาที่ธนาคาร แห่งประเทศไทย
แล้วเท่านั้น 
  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

 
7. อัตราค่าปรับ  

      ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 17 จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อวันของราคาจ้างตาม
สัญญา 
 

8. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
               ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่รับจ้างท าภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า    -    ปี  
นับถัดจากวันที่ “เทศบาล” ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 
15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
  กรณีนี้ผู้รับจ้างไม่ด าเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ก าหนดแห่งสัญญา ขาด
รายการหนึ่งรายการใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างรายอ่ืนได้โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือให้ผู้
ว่าจ้างหักเงินค่าจ้าง หรือหลักประกันสัญญาไว้โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้อง และโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

9. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
          การจ่ายเงินค่าจ้างเหมาตามประกาศนี้ “เทศบาล” จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้เสนอราคา (ผู้รับจ้าง) ได้

ส่งมอบงานจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานส ารวจและออกแบบสิ่งก่อสร้าง ให้กับเทศบาล
เมืองสระแก้วเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาได้ท าการตรวจรับไว้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว โดยแบ่งออกเป็น 4 งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงิน 45,000.- บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานส ารวจและออกแบบสิ่งก่อสร้าง (ตามรายละเอียด
โครงการฯ) ให้แล้วเสร็จภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2556 

งวดที่ 2 เป็นจ านวนเงิน 45,000.- บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานส ารวจและออกแบบสิ่งก่อสร้าง (ตามรายละเอียด
โครงการฯ) ให้แล้วเสร็จภายใน 29 มีนาคม 2556 

งวดที่ 3 เป็นจ านวนเงิน 45,000.- บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานส ารวจและออกแบบสิ่งก่อสร้าง (ตามรายละเอียด
โครงการฯ) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 เมษายน 2556 
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งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) เป็นจ านวนเงิน 45,000.- บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานส ารวจและออกแบบสิ่งก่อสร้าง (ตาม
รายละเอียดโครงการฯ) ให้แล้วเสร็จภายใน 31 พฤษภาคม 2556 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) 
 

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
    10.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ จ่ายจาก เงินจ่ายจากเงินงบประมาณ พ.ศ.2556 

  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ “เทศบาล” จ่ายจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.
2556 โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานส ารวจและออกแบบสิ่งก่อสร้าง แล้ว
เท่านั้น      
   10.2 เทศบาลเมืองสระแก้ว สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ าสุดถ้าหากผู้เสนอราคาได้น าเสนอไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจ้างครั้งนี้ และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้วไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หรือตรงตามข้อก าหนดของเทศบาลเมืองสระแก้วก็จะไม่รับการพิจารณาราคาให้เป็นผู้เสนอราคาได้ 

10.3 เมื่อ “เทศบาล” ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
ประกาศสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวี ดังนี้ 
  (1) แจ้งการสั่งหรือการน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้น
แต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
  (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวี    
                      10.4 ผู้เสนอราคาซึ่ง “เทศบาล” ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการก าหนดดังระบุในข้อ 6 “เทศบาล” อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

   10.5 “เทศบาล” สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี ) 
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ในระหว่างระยะเวลาก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้

ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด และให้ถือว่าเงื่อนไขของประกาศสอบราคานี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย 
 

 11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานส ารวจและออกแบบ

สิ่งก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 

 
 

 
วันที ่17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขท่ี 14/2556 
การสอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานไฟฟ้าถนน 

ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556 
....................................................... 

 
เทศบาลเมืองสระแก้ว ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาล” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการจ้าง

แรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานไฟฟ้าถนน จ านวน 5 อัตรา ระยะเวลาจ้างเหมา 4 เดือน ตั้งแต่ 1 
กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เงิน 180,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
ก าหนดวันท างานปกติ   
  ตั้งแต่วันจันทร์ – วันเสาร์ (สัปดาห์ละ 6  วัน) 
  ก าหนดเวลาท างานปกติ  
  ปฏิบัติงานระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น. โดยจะต้องมีเวลาท างานไม่น้อยกว่าวันละ  7  
ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลก าหนด 
  ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างเวลาการปฏิบัติงาน  ถือว่า
เป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน 
  ก าหนดพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน 
   1. ปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว  หรือพ้ืนที่ที่ร้องขอรับบริการจาก
เทศบาลเมืองสระแก้วและเทศบาลเมืองสระแก้วต้องการให้เข้าไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่นั้น 
   2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้าสาธารณะ  ดังนี้ 
   - งานส ารวจไฟฟ้าดับหรือขัดข้อง  หรือรับแจ้งเก่ียวกับไฟฟ้าดับหรือขัดข้อง 
   - งานดูแล  ซ่อมแซม  บ ารุงรักษาไฟฟ้า  ประกอบ  ปรับปรุง  ติดตั้งไฟฟ้า  ในเขต
เทศบาล ได้แก่  ถนนสายหลัก  ถนนสายรอง  ทางแยก  วงเวียน  สะพาน  สวนสาธารณะ  สนามกีฬา  ชุมชน  
ศาลาที่พักผู้โดยสารริมทาง  รวมถึงสถานที่ราชการและพ้ืนที่สาธารณะอ่ืนๆ เป็นต้น  ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว   
      - งานบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับงานไฟฟ้า 
   - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า  ตามงานหรือกิจกรรมต่างๆ  เช่น  งานพระราชพิธี  งานรัฐ
พิธี  งานประเพณี  หรืองานอื่นใดที่เป็นภารกิจเร่งด่วนของเทศบาลที่ต้องด าเนินการ 
   - งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องที่เทศบาลก าหนด 
   3. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีอยู่ในข้อตกลงเพ่ิมเติม 
  คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน 
   - ไม่ก าหนดคุณวุฒิ 
   - อ่านหนังสือออก  เขียนหนังสือได้ 
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 1. เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา 

1.1 แบบรูปรายละเอียดแนบท้าย          
       1.2 แบบใบเสนอราคา  
                1.3 แบบสัญญาจ้าง   ตามแบบกระทรวงมหาดไทย 
                1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 
                        (1) หลักประกันสัญญา  ตามแบบกระทรวงมหาดไทย 
                1.5 บทนิยาม 
            (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
       (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
       1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
            (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
            (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง    

   2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือ
บุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 

2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

2.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่
การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอ

ราคาเป็น 3 ส่วน คือ 
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3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

       ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุ
ไว้ใน (1) 

(4) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) 
(5) ส าเนาใบเสร็จซื้อเอกสารสอบราคา 
(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ ในข้อ 

1.6 (1)  
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้     

(1) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

(2) บัญชีปริมาณงาน (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการรายละเอียดใน
ประกาศสอบราคานื้ รวมทั้งภาษีประเภทต่างๆ  

(3) ยื่นบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดตามแบบ ในข้อ 1.6 (2) 
  3.3 ซองใบเสนอราคาอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

          (1) แบบใบเสนอราคา ทั้งหมดตามแบบในข้อ 1.2 
 
4. การเสนอราคา 
   4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบของการเสนอราคา ตามแบบฟอร์มใบยื่นข้อเสนอ
ราคาของเทศบาลที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกรายละเอียดให้
ถูกต้องครบถ้วน มิฉะนั้น เทศบาลจะตัดสิทธิไม่ให้เป็นผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคากับเทศบาล 
และลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้
เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
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4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณงาน และราคาในบัญชีปริมาณงานจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานไฟฟ้าถนน ให้ครบถ้วน 

ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่ง
มอบพัสดุให้ ณ เทศบาลเมืองสระแก้วหรือสถานที่อ่ืนที่เทศบาลได้ก าหนดภายหลังราคาที่เสนอจะต้องก าหนดยืน
ราคาไม่น้อยกว่า  120  วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบ
ราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาการด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน  120  วัน  นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก “เทศบาล” ให้เริ่มท างาน 

4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคา ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเหมาเลขที่ 
14/2556” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาได้ในวันที่ 17 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ
ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และในวันที่ 18 
มกราคม 2556 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ได้
ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว   

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แต่ละรายว่า  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์
ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้ผู้เสนอ
ราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5(2)  และคณะกรรมการฯ เชื่อว่า
มีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และเทศบาลเมือง
สระแก้วจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคา
รายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท า
ดังกล่าว 
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  ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของ ผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 30 มกราคม 2556  
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   
  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 4 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  
เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การขยายระยะเวลาดังกล่าวและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  
และในการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
       5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ “เทศบาล” จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
            5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา     
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อ ”เทศบาล” เท่านั้น 

5.3 “เทศบาล” สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 

   (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ “เทศบาล” 
   (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
   (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ  
หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
  (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ 
“เทศบาล” มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
ได้ “เทศบาล” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
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5.5 “เทศบาล”ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่ไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด

ก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
สอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้
ถือว่าการตัดสินของ “เทศบาล” เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้ง “เทศบาล” จะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้
ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  
  ในกรณีผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ”เทศบาล”จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า
ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ “เทศบาล” มี
สิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
  5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ  4.5  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาราย
อ่ืน ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
“เทศบาล” มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่ อ ตาม
ข้อ 4.5 และ “เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
  ในกรณีหากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

6. การท าสัญญาจ้าง 
       ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.3 กับ “เทศบาล”
ภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ ร้อยละ 5  
ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้ “เทศบาล” ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังต่อไปนี้  

6.1 เงินสด 
   6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “เทศบาล” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
   6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ
ใน ข้อ 1.4 (1) 
   6.4 หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.4 (1) 
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6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทยซึ่งได้จดทะเบียนใช้เป็นหลักประกันสัญญาที่ธนาคาร แห่ง
ประเทศไทยแล้วเท่านั้น 
  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 

7. อัตราค่าปรับ  
      ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 17 จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อวันของราคาจ้างตาม
สัญญา 
 

8. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
               ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่รับจ้างท าภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า    -    ปี  
นับถัดจากวันที่ “เทศบาล” ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 
15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
  กรณีนี้ผู้รับจ้างไม่ด าเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ก าหนดแห่งสัญญา ขาด
รายการหนึ่งรายการใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างรายอ่ืนได้โดยผู้รับจ้างจะต้อง เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือให้ผู้
ว่าจ้างหักเงินค่าจ้าง หรือหลักประกันสัญญาไว้โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้อง และโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

9. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
          การจ่ายเงินค่าจ้างเหมาตามประกาศนี้ “เทศบาล” จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้เสนอราคา (ผู้รับจ้าง) ได้ส่งมอบ
งานจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานไฟฟ้าถนน ให้กับเทศบาลเมืองสระแก้วเรียบร้อย
ถูกต้องตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาได้ท าการตรวจรับไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 งวด ดังนี้ 
งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงิน 45,000.- บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมา
แรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานไฟฟ้าถนน (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ให้แล้วเสร็จภายใน 28 
กุมภาพันธ์ 2556 
งวดที่ 2 เป็นจ านวนเงิน 45,000.- บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมา
แรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานไฟฟ้าถนน (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ให้แล้วเสร็จภายใน 29 
มีนาคม 2556 
งวดที่ 3 เป็นจ านวนเงิน 45,000.- บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมา
แรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานไฟฟ้าถนน (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 
เมษายน 2556 
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งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) เป็นจ านวนเงิน 45,000.- บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการ
จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานไฟฟ้าถนน (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ให้แล้วเสร็จภายใน 
31 พฤษภาคม 2556 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) 
 

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
    10.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ จ่ายจาก เงินจ่ายจากเงินงบประมาณ พ.ศ.2556 
  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ “เทศบาล” จ่ายจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.
2556 โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานไฟฟ้าถนน แล้วเท่านั้น      
   10.2 เทศบาลเมืองสระแก้ว สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ าสุดถ้าหากผู้เสนอราคาได้น าเสนอไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจ้างครั้งนี้ และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้วไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หรือตรงตามข้อก าหนดของเทศบาลเมืองสระแก้วก็จะไม่รับการพิจารณาราคาให้เป็นผู้เสนอราคาได้ 

10.3 เมื่อ “เทศบาล” ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
ประกาศสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของ
นั้นต้องเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบั ติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้ 

  (1) แจ้งการสั่งหรือการน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้น
แต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
  (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณชิย์นาวี    
                       10.4 ผู้เสนอราคาซึ่ง “เทศบาล” ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุในข้อ 6 “เทศบาล” อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้ง
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
     10.5 “เทศบาล” สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี ) 
ในระหว่างระยะเวลาก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
และให้ถือว่าเงื่อนไขของประกาศสอบราคานี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย 
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 11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานไฟฟ้าถนน ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
 
 
 

วันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 
 
 
 
 


