
   

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนสายสว่างวงศ์ หมู่ที่ 4 ตําบลบางใบไม้   
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

 ……………………………… 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน  
คสล.ถนนสายสว่างวงศ์ หมู่ที่ 4 ตําบลบางใบไม้  อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฏร์ธานี มี
รายละเอียดดังน้ี 
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 1,500.00 ตร.ม. หินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณหินคลุกไหล่
ทางจํานวน 30.00 ลบ.ม.หรือมีพ้ืนที่หินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 125.00 ตร.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบร้อย 
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 2 ป้ายแยกเป็นป้ายขณะดําเนินงานและป้ายถาวรตาม
รายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้กําหนด 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
 1.   เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาชีพรับจ้างทํางานท่ีสอบราคาดังกล่าว 
 2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการ 
       บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ในขณะที่ย่ืนซองสอบราคา 
 3.   มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ของราคาวงเงิน 
      งบประมาณ  จํานวน  443,000.00  บาท 
 4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

 กําหนดดูสถานที่  ในวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.  2560  ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 
น. ณ  สถานที่ก่อสร้างโครงการ  และกําหนดรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันที่ 4 เดือน  เมษายน 
พ.ศ.  2560   เวลา  10.35  น.  เป็นต้นไป ณ. ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
 หากไม่มีผู้มาดูสถานที่ในวัน และเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานท่ี
ก่อสร้างแล้ว  และจะนํามาเป็นข้ออ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตําบลไม่ได้ 

 กําหนดย่ืนซองสอบราคา  ในวันที่  22  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2560  ถึงวันที่ 4  เดือน  
เมษายน  พ.ศ.  2560  ณ  องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  และในวันที่  27  เดือน มีนาคม  
พ.ศ.  2560  ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับ
อําเภอ (ห้องสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี)  ชั้น 3  ที่ว่าการอําเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี เวลา  08.30  น.  ถึงเวลา  16.30  น 

/เมื่อพ้นกําหนด...... 
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 เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  
 กําหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่   5   เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 ต้ังแต่เวลา 10.35 น. 
เป็นต้นไป   

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างในราคาชุดละ  5,000.00  บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  ได้ท่ี
ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  ระหว่างวันที่  22  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560   ถึงวันที่  4  
เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2560  ระหว่างเวลา  08.30 น. – 16.30  น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์/
โทรสารหมายเลข 0-7729-2916 ต่อ 102  ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์ 
www.bangbaimai.go.th 

  ประกาศ  ณ  วันที่  22  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2560 

 
 

                (นางเนาวรัตน์  เพ็ชรรัตน์) 
          ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  ปฏิบัติหน้าที่ 
                  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



   

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถนนสว่างวงศ์ หมู่ที่ 4 ต.บางใบไม้    
                    อ.เมืองสุราษฎร์ธานี  จ.สรุาษฎร์ธานี 
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ     องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้    
2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  886,000.00               บาท  
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร ระยะทาง  250.00 เมตร  หนา   
      0.15 เมตร  รายละเอียดแบบแปลนตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลบาง 
      ใบไม้กําหนด 
4. ราคากลางคํานวณ  ณ  วันที่  10  มีนาคม 2560  ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาเห็นขอบราคากลาง    
    เมื่อวันที่  10  มีนาคม 2560  เป็นเงิน  886,000.00 บาท (แปดแสนแปดหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. สายถนนสว่างวงศ์ หมู่ที่ 4 ต.บางใบไม ้
           อ.เมอืงสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 
    5.1  แบบสรุปบัญชีราคากลางก่อสร้างทาง ถนน คสล.สายถนนสายสว่างวงศ์ หมู่ที่ 4 ต.บางใบไม้ 
          อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี วงเงิน 886,000.00 บาท  
6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง  ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ที ่
46/2560  ลงวันที่  6  มีนาคม 2560 ประกอบด้วย  
    6.1  นายชัยรัตน์  เรืองเวชวิทยา ผู้อํานวยการกองช่าง  ประธานกรรมการ 
    6.2  นายมณเฑียร คงจรัส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการ 
    6.3  นายหาญณรงค์  จนัทร์แจ่มใส    นายช่างโยธาชาํนาญงาน   กรรมการ 
    6.4  นายศุภชัย ลิม้สุวัฒนกุล  ประชาคมหมูบ้่าน   กรรมการ 
    6.5  นายชูชาติ เพ็ชรรตัน์        ประชาคมหมูบ้่าน   กรรมการ 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบัจัดสรรและราคากลางในงานจา้งก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



   

เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  4/2560 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนสายสว่างวงศ์ หมู่ที่ 4 ตําบลบางใบไม้   

อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ตามประกาศองค์การบริหารสว่นตําบลบางใบไม้   ลงวนัที่  22  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2560 

…………………………….. 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนตําบล” มีความ
ประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ถนนสายสว่างวงศ์ หมู่ที่ 4 ตําบลบางใบไม้  อําเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฏร์ธานี  มีรายละเอียดดังน้ี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 
250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตร.ม. หินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.25 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณหินคลุกไหล่ทางจํานวน 30.00 ลบ.ม.หรือมีพ้ืนที่หินคลุกไหล่ทางไม่
น้อยกว่า 125.00 ตร.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 2 ป้ายแยกเป็น
ป้ายขณะดําเนินงานและป้ายถาวรตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้กําหนด  
โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด   ดังต่อไปนี้ 

 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
   1.1  แบบรูปรายการละเอียด 
  1.2  แบบใบเสนอราคา 
  1.3  แบบสัญญาจ้าง 
  1.4  แบบหนังสือคํ้าประกัน  (หลักประกันสัญญา) 
  1.5  ………………………………………………. 

 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาจ้าง  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้ง 
เวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หรือห้ามติดต่อ
หรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตําบล 
  2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
  2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียว 
กันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 443,000.00  บาท   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่ง
มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น   รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลเชื่อถือ  
 

   /3. หลักฐาน...... 
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 3. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังน้ี   
  3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม(ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
  3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อํานาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  3.3 สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการ
กําหนดผลงานตามข้อ  2.3) 
  3.4 บัญชีรายการก่อสร้าง  หรือใบแจ้งปริมาณงาน  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ  
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย 
  3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองสอบราคา 

 4.  การย่ืนซองสอบราคา 
  4.1 ผู้เสนอราคาต้องย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มี
เง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น   และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
จํานวนเงินท่ีเสนอจะต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข    หากมีการขูดลบ   
ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา  พร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  กํากับไว้ด้วยทุก
แห่ง 
  4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
        ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงิน  บาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  
ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นสําคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้แล้ว 
         ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  90  วัน  นับแต่วันเปิดซอง
สอบราคา  โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการ
เสนอราคามิได้ 
  4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  60 วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง   หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตําบลให้เร่ิมทํางาน 
  4.4 ก่อนย่ืนซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด   
ฯลฯ   ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเง่ือนไขใน
เอกสารสอบราคา 
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  4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง
เลขที่   4/2560” โดยยื่น โดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  ในระหว่างวันที่  22  
เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2560  ถึงวันที่  4  เดือน เมษายน พ.ศ. 2560  ณ  องค์การบริหารส่วนตําบล
บางใบไม้  และในวันที่  27  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัด
จ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (ห้องสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอเมือง
สุราษฎร์ธานี) ชั้น 3 ท่ีว่าการอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.   
  เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่  5  เดือน เมษายน  พ.ศ. 
2560 ตั้งแต่เวลา  10.35  น. เป็นต้นไป 

 5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
  5.1 ในการสอบราคาคร้ังน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
  5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง  ตามข้อ 2  หรือย่ืนหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ควบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ   4 แล้ว  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย   หรือที่ผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ 
ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลเท่าน้ัน 
  5.3 องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการ 
ผ่อนผันในกรณี  ดังต่อไปน้ี 
         (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตําบล 
         (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่าง
หน่ึงอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
         (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น
สาระสําคัญหรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
         (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา  ( ถ้ามี  )  กํากับไว้ 
  5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือองค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนตําบล มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
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  5.5 องค์การบริหารส่วนตําบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใด  
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้   และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวนหรือขนาด   หรือเฉพาะรายการหน่ึง
รายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ท้ังน้ี   เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ   และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเด็ดขาด  
ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้    รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตําบล จะพิจารณายกเลิกการ
สอบราคา  และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดย
ไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา   
     ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุด  เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตาม
สัญญาได้  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  หรือองค์การบริหารส่วนตําบล จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง  
และแสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หาก
คําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน 

 6.  การทําสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3 กับองค์การ
บริหารส่วนตําบลภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวน
เงินเท่ากับร้อยละห้า ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตําบล ยึดถือไว้ในขณะทํา
สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 
      6.2 เช็คทีธ่นาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ทีท่ํา 
สัญญาหรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน  3    วันทําการของทางราชการ 
       6.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดงั
ระบุในข้อ 1.4  
       6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
       6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือ
การพาณิชย์  และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   ตามรายชื่อบริษัท
เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
ตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกําหนด (การใช้หลักประกันตาม
ข้อน้ีใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน  10  ล้านบาท) 
   หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
สอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

 7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
 องค์การบริหารส่วนตําบล จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น      1   งวด  ดังน้ี 
 งวดที่  1  เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ -   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน…………… 
…………………………………………………………………ให้แล้วเสร็จภายใน………………………วัน 
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 งวดที่  2  เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ   -   ของค่าจ้าง      เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน……… 
ให้แล้วเสร็จภายใน………………….วัน 
 งวดท่ี  3  เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ   -    ของค่าจ้าง      เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน….…………..ให้แล้วเสร็จภายใน………………….วัน 
 งวดท่ี  4  เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ    -    ของค่าจ้าง      เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน…….……….ให้แล้วเสร็จภายใน………………….วัน 
 งวดสุดท้าย   เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 100   ของค่าจ้าง   เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้ง 
หมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา   รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

 8.  อัตราค่าปรับ 
      ค่าปรับตามแบบสญัญาจ้างจะกําหนดในอัตราร้อยละ   0.10  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

 9.  การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
      ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 
1.3  แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
-  เดือน     2  ปี   นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  15 วัน   นับถัดจากวันท่ี ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

 10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  10.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างคร้ังน้ี  ได้มาจากเงินสะสมของ  องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางใบไม้ 
  10.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้     
ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขน
ได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังน้ี 
         (1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมการขนส่งทาง
นํ้าและพาณิชยนาวีภายใน 7  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
         (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือ 
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชยนาวี
ให้บรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
หรือเป็นของที่รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
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         (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1 )  หรือ  (2)   ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า 
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
  10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบล ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญา  หรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด  ดังระบุไว้ในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตําบล อาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  10.4 องค์การบริหารส่วนตําบล สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 11.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
        เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบล ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคา
จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงาน  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. 
ปวส. และ  ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี  ก.พ.  รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ  10  ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย  1  คน ในแต่ละสาขาช่าง
ดังต่อไปน้ี 
  11.1  ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา  จํานวน  1  คน 
  11.2  …………………………………………………. 
  11.3  …………………………………………………. 

 12. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง  ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ 
ได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด    
 

       องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
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