
         

 

เรื่อง   สอบราคาจางโครงการก�อสรางถนน คสล
ตําบลนาสาร 

ด�วยเทศบาลตําบลนาสาร มีความปร
คลองมะม�วงตลอด - คลองคูพาย หมู�ท่ี 
ก�อสร�างถนนให�ได�ขนาดผิวจราจรกว�าง  
ผิวจราจรไม�น�อยกว�า  4,000.00 
น�อยกว�า  150.00 ลูกบาศก,เมตร พร�อมติดต้ังป/ายประชาสัมพันธ,โครงการ  จํานวน 
แปลนเทศบาลตําบลนาสาร  จํานวน  
เงินท้ังส้ิน  2,050,000.- บาท (
สําหรับพัฒนาองค,กรปกครองส�วนท�องถ่ินกรณี
ท�องถ่ิน จํานวนเงินท่ีไดรับอุดหนุน
โดยมีข�อแนะนําและข�อกําหนด ดังต�อไปนี้

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
   ๑.  เป7นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา
  ๒.  ไม�เป7นผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิ
บริหารราชการส�วนท�องถ่ินและได�แจ�งเวียนชื่อแล�ว
  3.  ไม�เป7นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกั
ผู�เสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์ความคุ�มกันเช�
  4.  ไม�เป7นผู�มีผลประโยชน,ร�วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข�าเสนอราคาให�แก�
นาสาร  ณ  วันท่ีประกาศสอบราคา  หรือไม�เป7นผู�กระทําการอันเป7นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป7นธรรมใน
การสอบราคาจ�างครั้งนี้ 

5. มีผลงานก�อสร�างป
1,025,0๐๐.-บาท (-หนึ่งล�านสองหม่ืนห�าพัน
หน�วยงานของรัฐตามกฎหมายว�าด�วย
บัญญัตใิห�มีฐานะเป7นราชการส�วนท�องถ่ิน  หรือหน�วยงานเอกชนท่ี

6. ผู�เสนอราคาต�องเป7นผู�ท่ีได�ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส, 
e-GP)  ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต,ศูนย,ข�อมูลจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐ

7.  ผู�เสนอราคาไม�เป7นผู�ท่ีอยู�ในฐานะไม�แสดงบัญชีรายรับรายจ�าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�
ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ ตามประกาศคณะกรรมการ ป
รายการรับจ�ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป7นคู�สัญญากับหน�วยงาน
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

กําหนดดูสถานท่ีก�อสราง
ถึงเวลา ๑1.3๐ น. โดยพร�อมเพรียงกัน ณ 
นครศรีธรรมราช  และกําหนดรับฟ/งคําช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม
สําหรับผู�ท่ีไม�ไปดูสถานท่ีก�อสร�างให�ถือว�าได�ทราบสถานท่ี  รับทราบอุปสรรคและปNญหาต�าง ๆ ดีแล�ว  เม่ือมี
อุปสรรคและปNญหาในเวลาทํางานจะนํามาอ�างให�พ�นความผิดต�อ

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลนาสาร 
โครงการก�อสรางถนน คสล. สายเลียบคลองมะม�วงตลอด
ตําบลนาสาร  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

----------------------------------- 
ด�วยเทศบาลตําบลนาสาร มีความประสงค,จะสอบราคาจ�างโครงการก�อสร�างถนน คสล

คลองคูพาย หมู�ท่ี 7 ตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ก�อสร�างถนนให�ได�ขนาดผิวจราจรกว�าง  4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ระยะทาง  1,

ตารางเมตร  ไหล�ทางหินคลุกกว�างข�างละ 0.50 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุกไม�
ลูกบาศก,เมตร พร�อมติดต้ังป/ายประชาสัมพันธ,โครงการ  จํานวน 1 

แปลนเทศบาลตําบลนาสาร  จํานวน  1 โครงการ  ราคากลางของงานก�อสรางในการ
(-สองลานหาหม่ืนบาทถวน-) (งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน

สําหรับพัฒนาองค,กรปกครองส�วนท�องถ่ินกรณีเร�งด�วน ปPงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากกรมส�งเสริมการปกครอง
จํานวนเงินท่ีไดรับอุดหนุนจริง 1,968,000.- บาท (-หนึ่งลานเกาแสนหกหม่ืนแปดพันบาทถวน

โดยมีข�อแนะนําและข�อกําหนด ดังต�อไปนี้ 
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

เป7นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาท่ีมีอาชีพรับจ�างทํางานท่ีสอบราคาดังกล�าว
ไม�เป7นผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน�วยการ

องถ่ินและได�แจ�งเวียนชื่อแล�วในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
ไม�เป7นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย

ผู�เสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์ความคุ�มกันเช�นว�านั้น 
ไม�เป7นผู�มีผลประโยชน,ร�วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข�าเสนอราคาให�แก�

ณ  วันท่ีประกาศสอบราคา  หรือไม�เป7นผู�กระทําการอันเป7นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป7นธรรมใน

มีผลงานก�อสร�างประเภทเดียวกัน สัญญาเดียวกันกับงานท่ีสอบราคาจ�าง
หนึ่งล�านสองหม่ืนห�าพันบาทถ�วน-) และผลงานท่ีเป7นคู�สัญญาโดยตรงกับทางราชการ

ตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการส�วนท�องถ่ินรัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงานอ่ืนซ่ึงกฎหมาย
ให�มีฐานะเป7นราชการส�วนท�องถ่ิน  หรือหน�วยงานเอกชนท่ีเทศบาลตําบลนาสารเชื่อถือได�

ต�องเป7นผู�ท่ีได�ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส,  (e-Government Procurement :
ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต,ศูนย,ข�อมูลจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐก�อนวันเป[ดซองสอบราคา

ไม�เป7นผู�ท่ีอยู�ในฐานะไม�แสดงบัญชีรายรับรายจ�าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�
ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ,และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชี
รายการรับจ�ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป7นคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐ พ.ศ

กําหนดดูสถานท่ีก�อสราง ในวันท่ี  6  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕
โดยพร�อมเพรียงกัน ณ ท่ีทําการเทศบาลตําบลนาสาร หมู�ท่ี 6 

รับฟ/งคําช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันเดียวกันต้ังแต�เวลา
สําหรับผู�ท่ีไม�ไปดูสถานท่ีก�อสร�างให�ถือว�าได�ทราบสถานท่ี  รับทราบอุปสรรคและปNญหาต�าง ๆ ดีแล�ว  เม่ือมี
อุปสรรคและปNญหาในเวลาทํางานจะนํามาอ�างให�พ�นความผิดต�อเทศบาลตําบลนาสารไม�ได�

สายเลียบคลองมะม�วงตลอด-คลองคูพาย  หมู�ท่ี 7  
อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โครงการก�อสร�างถนน คสล. สายเลียบ
ตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือทําการ

,000.00 เมตร  หรือพ้ืนท่ี
เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุกไม�

1 ป/าย รายละเอียดตามแบบ
ในการสอบราคาจางครั้งนี้ เป?น

งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน
จากกรมส�งเสริมการปกครอง

หนึ่งลานเกาแสนหกหม่ืนแปดพันบาทถวน))  

ท่ีมีอาชีพรับจ�างทํางานท่ีสอบราคาดังกล�าว 
งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน�วยการ

น ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย เว�นแต�รัฐบาลของ       

ไม�เป7นผู�มีผลประโยชน,ร�วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข�าเสนอราคาให�แก�เทศบาลตําบล      
ณ  วันท่ีประกาศสอบราคา  หรือไม�เป7นผู�กระทําการอันเป7นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป7นธรรมใน

กับงานท่ีสอบราคาจ�างในวงเงินไม�น�อยกว�า 
เป7นคู�สัญญาโดยตรงกับทางราชการ     หรือ

หรือหน�วยงานอ่ืนซ่ึงกฎหมาย
เชื่อถือได� 

Government Procurement :   
ก�อนวันเป[ดซองสอบราคา 

ไม�เป7นผู�ท่ีอยู�ในฐานะไม�แสดงบัญชีรายรับรายจ�าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�
เรื่องหลักเกณฑ,และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชี

ศ.2554  และแก�ไขเพิ่มเติม 

๒๕๕6 ต้ังแต�เวลา 1๐.3๐ น. 
 อําเภอพระพรหม  จังหวัด

ในวันเดียวกันต้ังแต�เวลา 11.30 น. เป7นต�นไป  
สําหรับผู�ท่ีไม�ไปดูสถานท่ีก�อสร�างให�ถือว�าได�ทราบสถานท่ี  รับทราบอุปสรรคและปNญหาต�าง ๆ ดีแล�ว  เม่ือมี

ตําบลนาสารไม�ได� 
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  กําหนดการย่ืนซองสอบราคา  ณ กองคลัง  เทศบาลตําบลนาสาร  อําเภอพระพรหม  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ต้ังแต�วันท่ี  25  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕6  ถึงวันท่ี  6  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕6  
ต้ังแต�เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  เว�นวันหยุดราชการ   

กําหนดการย่ืนซองสอบราคา  ณ  ศูนย,รวมข�อมูลข�าวสารการซ้ือหรือการจ�างขององค,การบริหาร
ส�วนตําบลระดับอําเภอ  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช (สถานท่ีกลาง) ในวันท่ี  7  เดือน พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕6  ต้ังแต�เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.   

กําหนดเปAดซองสอบราคา ในวันท่ี 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕6  ต้ังแต�เวลา ๑0.3๐ น.  
เป7นต�นไป ณ ศูนย,รวมข�อมูลข�าวสารการซ้ือหรือการจ�างขององค,การบริหารส�วนตําบลระดับอําเภอ อําเภอ        
พระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  (สถานท่ีกลาง) 

ผูสนใจติดต�อขอซ้ือเอกสารโครงการสอบราคาจาง  ในราคาชุดละ  5,๐๐๐.- บาท  ได�ท่ีกองคลัง  
ท่ีทําการเทศบาลตําบลนาสาร ต้ังแต�วันท่ี  25  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕6  ถึงวันท่ี  6  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 
๒๕๕6  ต้ังแต�เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  (เว�นวันหยุดราชการ)  และ ณ  ศูนย,รวมข�อมูลข�าวสารการซ้ือ
หรือการจ�างขององค,การบริหารส�วนตําบลระดับอําเภอ  อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช (สถานท่ีกลาง)  
ในวันท่ี  7  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕6  ต้ังแต�เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท,
หมายเลข  ๐ ๗๕๗๖ ๓๒๖๕-๖ ต�อ ๒๐๒ งานพัสดุและทรัพย,สิน  หรือทางเว็ปไซต,  www.nasan.go.th,   
www.gprocurement.go.th 

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดต�อเม่ือ เทศบาลตําบลนาสารไดรับแจงการอนุมัติใหกันเงินไว
เบิกเหล่ือมปCจากจังหวัดนครศรีธรรมราชแลวเท�านั้น  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคFกร
ปกครองส�วนทองถ่ินกรณีเร�งด�วน ปCงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากกรมส�งเสริมการปกครองทองถ่ิน) 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕6 

 
 

     (ลงชื่อ)        พยงค,   สงวนถ�อย 
(นายพยงค,    สงวนถ�อย) 

                     นายกเทศมนตรีตําบลนาสาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาจาง  เลขท่ี  1/๒๕๕7 
โครงการก�อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองมะม�วงตลอด – คลองคูพาย หมู�ท่ี 7 

ตําบลนาสาร  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตามประกาศเทศบาลตําบลนาสาร  ลงวันท่ี  25  ตุลาคม  ๒๕๕6 

---------------------------------------------------------- 
เทศบาลตําบลนาสาร  ซ่ึงต�อไปนี้เรียกว�า  “เทศบาลตําบล”   มีความประสงค,จะสอบราคา

โครงการก�อสร�างถนน คสล.    สายเลียบคลองมะม�วงตลอด - คลองคูพาย หมู�ท่ี 7 ตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือทําการก�อสร�างถนนให�ได�ขนาดผิวจราจรกว�าง  4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
ระยะทาง  1,000.00 เมตร  หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม�น�อยกว�า  4,000.00 ตารางเมตร  ไหล�ทางหินคลุกกว�างข�าง
ละ 0.50 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุกไม�น�อยกว�า  150.00 ลูกบาศก,เมตร พร�อมติดต้ังป/ายประชาสัมพันธ,
โครงการ  จํานวน 1 ป/าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาสาร  จํานวน  1 โครงการ  ราคากลางใน
การสอบราคาจางครั้งนี้เป?นเงินทั้งสิ้น   2,050,000.- บาท (-สองลานหาหม่ืนบาทถวน-) จํานวนเงินท่ี
ไดรับอุดหนุนจริง 1,968,000.- บาท (-หนึ่งลานเกาแสนหกหม่ืนแปดพันบาทถวน)  (งบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองค,กรปกครองส�วนท�องถ่ินกรณีเร�งด�วน ปPงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากกรม
ส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน) โดยมีข�อแนะนําและข�อกําหนด ดังต�อไปนี้ 

๑.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
               ๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด 
                ๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
                ๑.๓  แบบสัญญาจ�าง  

     ๑.๔  แบบหนังสือคํ้าประกัน  
    (1)  หลักประกันสัญญา 
    (2)  หลักประกันการรับเงินค�าจ�างล�วงหน�า 
    (3)  หลักประกันผลงาน 

       1.5  บทนิยาม 
       (1)  ผู�เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน,ร�วมกัน 
       (2)  การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป7นธรรม 
       1.6  แบบบัญชีเอกสาร 
       (1)  บัญชีเอกสารส�วนท่ี 1 
       (2)  บัญชีเอกสารส�วนท่ี 2 

๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
              ๒.๑  ผู�เสนอราคาต�องเป7นผู�มีอาชีพรับจ�างทํางานท่ีสอบราคาจ�าง   

    2.2  ผู�เสนอราคาต�องไม�เป7นผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการ  และได�
แจ�งเวียนชื่อแล�ว  หรือไม�เป7นผู�ท่ีได�รับผลของการสั่งให�นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป7นผู�ท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

    2.3  ผู�เสนอราคาต�องไม�เป7นผู�มีผลประโยชน,ร�วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม�เป7นผู�กระทําการอันเป7นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป7นธรรมตามข�อ 1.5 

    ๒.4  ผู�เสนอราคาต�องไม�เป7นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน   ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย  
เว�นแต�รัฐบาลของผู�เสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์และความคุ�มกันเช�นว�านั้น 
           ๒.5  ผู�เสนอราคาจะต�องเป7นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานประเภทเดียวกัน  สัญญา
เดียวกัน กับงานท่ีสอบราคาจ�าง ในวงเงินไม�น�อยกว�า  1,025,0๐๐.-บาท (-หนึ่งลานสองหม่ืนหาพันบาทถวน-)  
และเป7นผลงานท่ีเป7นคู�สัญญาโดยตรงกับส�วนราชการ  หน�วยงานตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการส�วน
ท�องถ่ิน หน�วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให�มีฐานะเป7นราชการบริหารส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงาน
เอกชนท่ีเทศบาลตําบลเชื่อถือ 
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 2.6 ผู� เสนอราคาต�องเป7นผู� ท่ีได�ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส,  (e-Government 
Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต,ศูนย,ข�อมูลจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐก�อนวันเป[ดซองสอบราคา 

 2.7  ผู�เสนอราคาไม�เป7นผู�ท่ีอยู�ในฐานะไม�แสดงบัญชีรายรับรายจ�าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ�ายไม�ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ,และวิธีการจัดทําและ
แสดงบัญชีรายการรับจ�ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป7นคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐ พ.ศ.2554  และแก�ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
ผู�เสนอราคาจะต�องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว�นอก

ซองใบเสนอราคา เป7น 2 ส�วน คือ  
๓.๑  ส�วนท่ี 1 อย�างน�อยต�องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 

(1)  ในกรณีผู�เสนอราคาเป7นนิติบุคคล 
(ก)  ห�างหุ�นส�วนสามัญหรือห�างหุ�นส�วนจํากัด ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ�นส�วนผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม(ถ�ามี) พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
(ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณห,สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม(ถ�ามี) และบัญชีผู�ถือหุ�นรายใหญ� พร�อม
รับรองสําเนาถูกต�อง 

(2)  ในกรณีผู�เสนอราคาเป7นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช�นิติบุคคล ให�ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู�นั้น สําเนาข�อตกลงท่ีแสดงถึงการเข�าเป7นหุ�นส�วน(ถ�ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู�เป7นหุ�นส�วน พร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง 

(3)  ในกรณีผู�เสนอราคาเป7นผู�เสนอราคาร�วมกันในฐานะเป7นผู�ร�วมค�า ให�ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข�าร�วมค�า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�ร�วมค�า และในกรณีท่ีผู�เข�าร�วมค�าฝoายใดเป7นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช�
สัญชาติไทย ก็ให�ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู�ร�วมค�าฝoายใดเป7นนิติบุคคลให�ยื่นอกสารตามท่ีระบุไว�  ใน (1) 

(4)  สําเนาใบเสร็จรับเงินค�าซ้ือเอกสารสอบราคา 
(5)   สําเนาบัตรประจําตัวผู�เสียภาษี หรือสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม ภพ.20(ถ�ามี) 
(6)  บัญชีรายชื่อหุ�นส�วนผู�จัดการ บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ และบัญชีรายชื่อ    

ผู�ถือหุ�น  ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) 
(7)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย, 
(8)  บัญชีเอกสารส�วนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีได�ยื่นพร�อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน         

ข�อ 1.6(1) 
      3.2  ส�วนท่ี 2 อย�างน�อยต�องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 
      (1)  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงป[ดอากรแสตมปpตามกฎหมายในกรณีท่ีผู�เสนอราคามอบอํานาจ
ให�บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
      (2)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานก�อสร�าง พร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง (ให�ใช�ในกรณีท่ีมี
การกําหนดผลงานตามข�อ 2.6 เท�านั้น) 
      (3)  บัญชีรายการก�อสร�าง (หรือใบแจ�งปริมาณงาน) ซ่ึงจะต�องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ,
ค�าแรงงาน ภาษีประเภทต�างๆ รวมท้ังกําไรไว�ด�วย 
      (4)  บัญชีเอกสารส�วนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีได�ยื่นพร�อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน          
ข�อ 1.6(2) 
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4. การเสนอราคา 
๔.๑  ผู�เสนอราคาต�องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว�ในเอกสารสอบราคานี้    โดยไม�มี

เง่ือนไขใด  ๆ  ท้ังสิ้น  และจะต�องกรอกข�อความให�ถูกต�องครบถ�วน ลงลายมือชื่อของผู�เสนอราคาให�ชัดเจน จํานวน
เงินท่ีเสนอจะต�องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษรโดยไม�มีการขูดลบหรือแก�ไข หากมีการขูดลบ ตก  เติม แก�ไข 
เปลี่ยนแปลงจะต�องลงลายมือชื่อผู�เสนอราคา พร�อมประทับตรา (ถ�ามี) กํากับไว�ด�วยทุกแห�ง 

๔.๒  ผู�เสนอราคาจะต�องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก�อสร�างให�ครบถ�วน              
ในการเสนอราคาให�เสนอเป7นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคา

รวมและหรือราคาต�อหน�วย  และหรือต�อรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว�ท�ายใบเสนอราคาให�ถูกต�อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ี
เสนอจะต�องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ�าตัวเลขและตัวหนังสือไม�ตรงกันให�ถือตัวหนังสือเป7นสําคัญ โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค�าภาษีมูลค�าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และค�าใช�จ�ายท้ังปวงไว�แล�ว 

ราคาท่ีเสนอ  จะต�องเสนอกําหนดยืนราคาไม�นอยกว�า  9๐ วัน นับแต�วันเป[ดซองสอบ
ราคา  โดยภายในกําหนดยืนราคาผู�เสนอราคาต�องรับผิดชอบราคาท่ีตนได�เสนอไว�และจะถอนการเสนอราคามิได� 

๔.๓  ผู�เสนอราคาจะต�องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก�อสรางแลวเสร็จไม�เกิน ๖๐ วัน        
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ�าง  หรือวันท่ีได�รับหนังสือแจ�งจากเทศบาลตําบลให�เริ่มทํางาน 

๔.๔ ก�อนยื่นซองสอบราคา ผู�เสนอราคาควรตรวจดูร�างสัญญา แบบรูปและรายละเอียดฯลฯ ให�
ถ่ีถ�วนและเข�าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก�อนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา                   

๔.๕  ผู�เสนอราคาจะต�องยื่นซองสอบราคาท่ีป[ดผนึกซองเรียบร�อย จ�าหน�าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปAดซองสอบราคา  โดยระบุไว� ท่ีหน�าซองว�า  "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขท่ี              
1/๒๕๕7"  ยื่นโดยตรงต�อเจ�าหน�าท่ีเทศบาลตําบล ในวันท่ี  25  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕6  ถึงวันท่ี  6  เดือน  
พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕6  ตั้งแต�เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. เวนวันหยุดราชการ ณ กองคลังเทศบาล
ตําบลนาสาร   และในวันท่ี  7  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕6  ตั้งแต�เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  
ณ ศูนยFรวมขอมูลข�าวสารการซ้ือหรือการจางของเทศบาลตําบลระดับอําเภอ  อําเภอพระพรหม  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  (สถานท่ีกลาง)  

เม่ือพ�นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล�วจะไม�รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   
คณะกรรมการเป[ดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู�เสนอราคาแต�ละราย

ว�าเป7นผู�เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน,ร�วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืน ตามข�อ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม�  
และประกาศราชื่อผู�เสนอราคาท่ีมีสิทธิได�รับการคัดเลือกก�อนการเป[ดซองใบเสนอราคา 

หากปรากฏต�อคณะกรรมการเป[ดซองสอบราคาก�อนหรือในขณะท่ีมีการเป[ดซองใบเสนอราคา
ว�ามีผู�เสนอราคากระทําการอันเป7นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป7นธรรมตามข�อ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ 
เชื่อว�ามีการกระทําอันเป7นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป7นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ ผู�เสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป7นผู�เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู�เสนอราคาท่ีมีสิทธิได�รับการคัดเลือก และเทศบาลตําบล
จะพิจารณาลงโทษผู�เสนอราคาดังกล�าวเป7นผู�ท้ิงงาน เว�นแต�คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได�ว�าผู�เสนอราคารายนั้นเป7น
ผู�ท่ีให�ความร�วมมือเป7นประโยชน,ต�อการพิจารณาของทางราชการและมิได�เป7นผู�ริเริ่มให�มีการกระทําดังกล�าว 

ผู�เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากาการเป7นผู�เสนอราคาเพราะเหตุเป7นผู�เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน,ร�วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป7นผู�เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป7นการ
ขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป7นธรรม อาจอุทธรณ,คําสั่งดังกล�าวต�อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต�วันท่ีได�รับ
แจ�งจากคณะกรรมการเป[ดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ,ของปลัดกระทรวงให�ถือเป7นท่ีสุด 

คณะกรรมการเป[ดซองสอบราคา จะเป[ดซองใบเสนอราคาของผู�เสนอราคาท่ีมีสิทธิได�รับการ
คัดเลือกดังกล�าวขางตน ณ ศูนยFรวมขอมูลข�าวสารการซ้ือหรือการจางของเทศบาลตําบลระดับอําเภอ อําเภอ
พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช (สถานท่ีกลาง) ในวันท่ี  8  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕6  ต้ังแต�เวลา 
๑๐.3๐ น.  เป7นต�นไป  
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การยื่นอุทธรณ,ตามวรรคห�า ย�อมไม�เป7นเหตุให�มีการขยายระยะเวลาการเป[ดซองใบเสนอราคา  
เว�นแต� ปลัดกระทางพิจารณาเห็นว�าการขยายระยะเวลาดังกล�าวจะเป7นประโยชน,แก�ทางราชการอย�างยิ่ง และใน
กรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด�วยกับคําคัดค�านของผู�อุทธรณ, และเห็นว�าการยกเลิกการเป[ดซองใบเสนอราคาท่ี
ได�ดําเนินการไปแล�วจะเป7นประโยชน,แก�ทางราชการอย�างยิ่ง ให�ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเป[ดซองใบเสนอ
ราคาดังกล�าวได�  

๕.  หลักเกณฑFและสิทธิในการพิจารณาราคา 
๕.๑  ในการสอบราคาครั้งนี้  เทศบาลตําบลจะพิจารณาตัดสินด�วย ราคารวม 

       ๕.๒  หากผู�เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม�ถูกต�องตามข�อ  ๒   หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม�
ถูกต�อง หรือไม�ครบถ�วนตามข�อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม�ถูกต�องตามข�อ ๔ แล�ว  คณะกรรมการเป[ดซองสอบราคา
จะไม�รับพิจารณาราคาของผู�เสนอราคารายนั้น  เว�นแต�เป7นข�อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน�อย หรือท่ีผิดแผกไป
จากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส�วนท่ีมิใช�สาระสําคัญ  ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว�าจะเป7นประโยชน,ต�อ
เทศบาลตําบลเท�านั้น 
      ๕.๓  เทศบาลตําบลสงวนสิทธิไม�พิจารณาราคาของผู�เสนอราคา  โดยไม�มีการผ�อนผันในกรณี  
ดังต�อไปนี้ 

(๑) ไม�ปรากฏชื่อผู�เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู�รับเอกสารสอบราคา   หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของเทศบาลตําบล 

(๒) ไม�กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู�เสนอราคาอย�างหนึ่ง
อย�างใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 

(๓)  เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป7น
สาระสําคัญหรือมีผลทําให�เกิดความได�เปรียบเสียเปรียบแก�ผู�เสนอราคารายอ่ืน 

(๔)  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก  เติม  แก�ไข  เปลี่ยนแปลง โดยผู�เสนอราคามิได�ลงลายมือ
ชื่อพร�อมประทับตรา (ถ�ามี) กํากับไว� 

๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา      คณะกรรมการเป[ดซองสอบราคา
หรือเทศบาลตําบลมีสิทธิให�ผู�เสนอราคาชี้แจงข�อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข�อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องกับผู�เสนอ
ราคาได�  เทศบาลตําบลมีสิทธิท่ีจะไม�รับราคาหรือไม�ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล�าวไม�มีความเหมาะสมหรือไม�
ถูกต�อง 

๕.๕  เทศบาลตําบลทรงไว�ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม�รับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได�  และอาจพิจารณาเลือกจ�างในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม�พิจารณาจัดจ�างเลยก็ได�สุดแต�จะพิจารณา  ท้ังนี้  เพ่ือประโยชน,ของทางราชการเป7น
สําคัญ  และให�ถือว�าการตัดสินของเทศบาลตําบลเป7นเด็ดขาด ผู�เสนอราคาจะเรียกร�องค�าเสียหายใดๆ  มิได�   
รวมท้ังเทศบาลตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู�เสนอราคาเสมือนเป7นผู�ท้ิงงานหากมีเหตุท่ีเชื่อได�
ว�าการเสนอราคากระทําไปโดยไม�สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา  เช�น การเสนอเอกสารอันเป7นเท็จ 
หรือใช�ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป7นต�น 

                ในกรณีท่ีผู�เสนอราคาตํ่าสุดเสนอราคาตํ่า   จนคาดหมายได�ว�าไม�อาจดําเนินงานตามสัญญาได�  
คณะกรรมการเป[ดซองสอบราคาหรือเทศบาลตําบลจะให�ผู�เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให�เชื่อได�ว�า  
ผู�เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ�างให�เสร็จสมบูรณ, หากคําชี้แจงไม�เป7นท่ีรับฟNงได�  เทศบาลตําบลมี
สิทธิท่ีจะไม�รับราคาของผู�เสนอราคารายนั้น 
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     5.6  ในกรณีท่ีปรากฏข�อเท็จจริงภายหลังจากการเป[ดซองสอบราคา ว�าผู�เสนอราคาท่ีมีสิทธิ

ได�รับการคัดเลือกตามท่ีได�ประกาศรายชื่อไว�ตามข�อ 4.5 เป7นผู�เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน,ร�วมกันกับผู�เสนอราคา
รายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป7นผู�เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป7นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป7น
ธรรม ตามข�อ 1.5 เทศบาลตําบลมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู�เสนอราคาท่ีมีสิทธิได�รับการคัดเลือกดังกล�าวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข�อ 4.5 และเทศบาลตําบลจะพิจารณาลงโทษผู�เสนอราคารายนั้นเป7นผู�ท้ิงงาน 

     ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว�าการยกเลิกการเป[ดซองในเสนอราคาท่ีได�คําเนินการ
ไปแล�วจะเป7นประโยชน,แก�ทางรายการอย�างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเป[ดซองใบเสนอราคาดังกล�าวได� 

๖.  การทําสัญญาจาง 
            ผู�ชนะการสอบราคาจะต�องทําสัญญาจ�างตามแบบสัญญาดังระบุในข�อ ๑.๓ กับเทศบาลตําบล   
ภายใน   ๗ วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง  และจะต�องวางหลักประกันสัญญาเป7นจํานวนเงินเท�ากับร�อยละห�า 
(5%)  ของราคาค�าจ�างท่ีสอบราคาได�  ให�เทศบาลตําบลยึดถือไว�ในขณะทําสัญญา  โดยใช�หลักประกันอย�างหนึ่ง
อย�างใด  ดังต�อไปนี้ 

๖.๑  เงินสด 
๖.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายให�แก�เทศบาลตําบล   โดยเป7นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก�อนหน�า

นั้นไม�เกิน  ๓  วันทําการ 
๖.๓  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน            

ข�อ ๑.๔(1)  
๖.4  หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย, ท่ีได�รับอนุญาตให�ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย,และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย  ซ่ึงได�แจ�งชื่อเวียนให�ส�วนราชการต�าง ๆ ทราบแล�ว โดยอนุโลมให�ใช�ตาม
ตัวอย�างหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข�อ 1.4 (1)  

๖.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให�โดยไม�มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน  นับถัดจากวันท่ีผู�ชนะการสอบราคา 

(ผู�รับจ�าง ) พ�นจากข�อผูกพันตามสัญญาจ�างแล�ว 

๗.  ค�าจางและการจ�ายเงิน  (สัญญาเป?นราคาเหมารวม) 
เทศบาลตําบลจะจ�ายเงินค�าจ�าง  โดยแบ�งออกเป7น  งวดเดียว  งวดสุดท�าย 
เทศบาลตําบลจะจ�ายเงินค�าจ�างเป7นจํานวนเงินในอัตราร�อยละ ๑๐๐ ของค�าจ�างเม่ือผู�รับจ�างได�

ปฏิบัติงานท้ังหมดให�แล�วเสร็จเรียบร�อยตามสัญญา  รวมท้ังทําสถานท่ีก�อสร�างให�สะอาดเรียบร�อยตามสัญญา 
 

๘.  อัตราค�าปรับ 
            ค�าปรับตามแบบสัญญาจ�างข�อ 17 จะกําหนดในอัตราร�อยละ  ๐.15  ของค�าจ�างตามสัญญา
ต�อวัน 
  ๙.  การรับประกันความชํารุดบกพร�อง 
            ผู�ชนะการสอบราคาซ่ึงได�ทําข�อตกลงเป7นหนังสือ    หรือทําสัญญาจ�างตามแบบดังระบุใน   ข�อ  
๑.๓ แล�วแต�กรณีจะต�องรับประกันความชํารุดบกพร�องของงานจ�างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม�น�อยกว�า        -  
เดือน  2  ปC  นับถัดจากวันท่ีเทศบาลตําบลได�รับมอบงาน โดยผู�รับจ�างต�องรีบจัดการซ�อมแซมแก�ไขให�ใช�การได�ดี
ดังเดิมภายใน  ๑๕ วัน  นับถัดจากวันท่ีได�รับแจ�งความชํารุดบกพร�อง 
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๑๐.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
๑๐.๑  เงินค�าจ�างสําหรับงานสอบราคาจ�างครั้งนี้  ได�มาจาก  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงิน

อุดหนุนสําหรับพัฒนาองคFกรปกครองส�วนทองถ่ินกรณีเร�งด�วน ปCงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากกรมส�งเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน   

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดต�อเม่ือ เทศบาลตําบลนาสารไดรับแจงการอนุมัติใหกันเงินไว
เบิกเหล่ือมปCจากจังหวัดนครศรีธรรมราชแลวเท�านั้น 

๑๐.๒  เม่ือเทศบาลตําบลได�คัดเลือกผู�เสนอราคารายใดให�เป7นผู�รับจ�างและได�ตกลงจ�างตาม
สอบราคาจ�างแล�ว  ถ�าผู�รับจ�างจะต�องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ�างดังกล�าวเข�ามาจากต�างประเทศ  และของนั้น
ต�องนําเข�ามาโดยทางเรือในเส�นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู�  และสามารถให�บริการรับขนได�ตามท่ีรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผู�เสนอราคา  ซ่ึงเป7นผู�รับจ�างจะต�องปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยการส�งเสริมการ
พาณิชยนาวี  ดังนี้ 

(๑)  แจ�งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล�าวเข�ามาจากต�างประเทศต�อสํานักงานคณะกรรมการ
ส�งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  ๗ วัน   นับถัดจากวันท่ีผู�รับจ�างสั่งหรือซ้ือของจากต�างประเทศ  เว�นแต�เป7นของท่ี
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืนได� 

(๒) จัดการให�สิ่งของดังกล�าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช�นเดียวกับเรือไทยจาก
ต�างประเทศมายังประเทศไทย  เว�นแต�จะได�รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการพาณิชยนาวีให�
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช�เรือไทย  ซ่ึงจะต�องได�รับอนุญาตเช�นนั้นก�อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป7นของท่ี
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืน  

(๓) ในกรณีท่ีไม�ปฏิบัติตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ผู�รับจ�างจะต�องรับผิดตามกฎหมายว�าด�วย
การส�งเสริมการพาณิชย,นาวี 

๑๐.๓ ผู�เสนอราคาซ่ึงเทศบาลตําบลได�คัดเลือกแล�วไม�ทําสัญญาหรือข�อตกลงภายในเวลาท่ี
ทางราชการกําหนดระบุในข�อ ๖ เทศบาลตําบลอาจพิจารณาเรียกร�องให�ชดใช�ความเสียหาย (ถ�ามี) รวมท้ังจะ
พิจารณาให�เป7นผู�ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๐.๔  เทศบาลตําบลสงวนสิทธิท่ีจะแก�ไข  เพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข�อกําหนดในแบบสัญญาให�
เป7นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ�ามี) 
 

๑๑.  มาตรฐานฝCมือช�าง 
เม่ือเทศบาลตําบลได�คัดเลือกผู�เสนอราคารายใดให�เป7นผู�รับจ�างและได�ตกลงจ�างก�อสร�างตาม

ประกาศนี้แล�ว  ผู�เสนอราคาจะต�องตกลงว�าในการปฏิบัติงานก�อสร�างดังกล�าว  ผู�เสนอราคาจะต�องมีและใช�ผู�ผ�าน
การทดสอบมาตรฐานฝPมือช�างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผู�มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ
ปวท. หรือเทียบเท�าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให�เข�ารับราชการได� ในอัตราไม�ตํ่ากว�าร�อยละ ๑๐ ของแต�
ละสาขาช�าง  แต�จะต�องมีช�างจํานวน  อย�างน�อย  ๑  คน  ในแต�ละสาขาช�างดังต�อไปนี้ 

๑๑.๑  ปวช. ช�างก�อสร�าง 
๑๑.๒  ปวช. ช�างสํารวจ 
๑๑.๓  ปวช. ช�างโยธา 
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๑๒.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ   
ในระหว�างระยะเวลาการก�อสร�างผู�รับจ�างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ,ท่ีกฎหมายและระเบียบได�

กําหนดไว�โดยเคร�งครัด 
 

          เทศบาลตําบลนาสาร 
 
        เพ็ญศรี   นิลวานิช 

          วันท่ี  25  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕6 
 

 


