
 
 

ประกาศองค์การบริหารสว่นต าบลร่อนพิบลูย์  
เรื่อง  สอบราคาจ้าง   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรีตสายเกาะยาง( over  lay)   

หมู่ที ่ ๔  ต าบลร่อนพิบลูย์    
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพบิูลย์จะด าเนินการจ้าง โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีตสายเกาะยาง(over  lay)  หมูท่ี่  ๔  ต าบลร่อนพบิูลย์  ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๔  เมตร  ยาว  
๑,๐๐๐  เมตร  หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพืน้ท่ีลาดยางไมน่้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร  ตามแบบกรมการ
ปกครอง  เลขท่ี  ท.๑-๐๓  และตามรายละเอยีดองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพบิูลย์ก าหนด  พร้อมติดต้ัง
ป้ายโครงการ  จ านวน  ๑  ป้ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๓๕  และท่ีแกไ้ขเพิม่เติม(ฉบับท่ี  ๙)  พ.ศ.๒๕๕๓  ข้อ  ๑๔   โดยมรีายละเอยีด  ดังนี้  

ราคากลาง  ๑,๖๘๗ ,๐๐๐.-บาท  (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมืน่เจ็ดพนับาทถ้วน) 

ผู้มีสทิธิเ์สนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบตัดิงัน้ี   
๑.  เป็นนิติบุคคลผู้มอีาชีพรับจ้างท างานท่ีสอบราคาจ้าง  ซ่ึงมผีลงานกอ่สร้างประเภทเดียวกนัใน

วงเงินไมน่้อยกว่า  ๘๔๓,๕๐๐  บาท  และ จะต้องเป็นผลงานท่ีท าเสร็จในสัญญาเดียว และเป็นผลงานท่ี
คู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
อืน่ซ่ึงมกีฎหมายบัญญัติให้มฐีานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกจิ 
 ๒.  ไมเ่ป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ท้ิงงานของราชการ รัฐวิสาหกจิ หรือหน่วยงานบริการราชการส่วน
ท้องถิ่นในขณะรับซองสอบราคา  
 ๓.  ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมย่อมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มคี าส่ังให้สละสิทธ์ิความคุ้มกนัเช่นว่านั้น  
 ๔.  ไมเ่ป็นผู้ท่ีมผีลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้เสนอราคารายอืน่ท่ีเข้าเสนอราคาให้แกอ่งค์การบริหารส่วน
ต าบลร่อนพบิูลย์  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างคร้ังนี้  
 ๕.  ผู้รับแบบรายการจะต้องเป็นหุน้ส่วนผู้จัดการหรือหุน้ส่วนหรือผู้ได้รับมอบอ านาจกรณีผู้ได้รับมอบ
อ านาจจะต้องแสดงหลักฐานประจ าตัวประชาชนตัวจริงของผู้มอบอ านาจในวันซ้ือแบบรายการ และให้ ผู้ซ้ือ
แบบรายการไปดูสถานท่ีกอ่สร้างด้วยตัวเอง โดยถือว่าผู้ซ้ือแบบรายการได้ทราบสถานท่ีกอ่สร้างตลอดจน
อปุสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้วเมือ่มอีปุสรรคและปัญหาในการท างานจะน ามาอา้งให้พน้ผิดต่อ  องค์การ
บริหารส่วนต าบลร่อนพบิูลย์  ไมไ่ด้  
 ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไมอ่ยู่ในฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบัญชีรายรับ รายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไมถู่กต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  

๗.นิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอเิล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมลูจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  
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๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมมีลูค่าไมเ่กนิสาม

หมืน่บาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดกไ็ด้  

ก าหนดยืน่ซองสอบราคา  
ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพบิูลย์  ในระหว่างวันท่ี  ๕  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๘  ถึงวันท่ี  

๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๘  ต้ังแต่เวลา  ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐  น.  และก าหนดย่ืนซองสอบราคาได้ท่ีศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบล(ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอร่อนพบิูลย์)  ในวันท่ี  ๑๕  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๘  
เวลา  ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐  น.   

ก าหนดเปดิซองสอบราคา  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะท าการเปิดซองสอบราคา  ณ ศูนย์ข้อมลูข่าวสารองค์การบริหาร

ส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอร่อนพบิูลย์)ในวันท่ี   2๐  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2558  ต้ังแต่
เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป  

ผู้ใดสนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ท่ีส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพบิูลย์   ใน
ราคาชุดละ  ๑,๖๐๐.-บาท (หนึ่งพนัหกร้อยบาทถ้วน) ในระหว่างวันท่ี  ๕  เดือนตุลาคม  ๒๕๕8  ถึง  วันท่ี  
๑๙  เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕ 8  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕- 
๔๔๙๓๔๕ - ๗  หรือดูรายละเอยีดได้ท่ีเว็บไซต์  www.roonpiboon.com   

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกนั  

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕ เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕ 8 
 

 
 

( นายวิฑูรย์   หมอ่มปลัด ) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพบิูลย์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที ่   ..๐ ๔๑.. / ๒๕๕8 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรีตสายเกาะยาง( over  lay)  หมู่ที ่ ๔   
ตามประกาศองค์การบริหารสว่นต าบลร่อนพิบลูย์  

ลงวันที ่ ๕  เดอืนตลุาคม   พ.ศ.  ๒๕๕8 
----------------------------------- 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพบิูลย์ ซ่ึงต่อไปนี้ เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล” มคีวาม
ประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้าง โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีตสายเกาะยาง( over  
lay)  หมูท่ี่  ๔  ต าบลร่อนพบิูลย์  ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร  หนา ๐.๐๕ เมตร 
หรือพืน้ท่ีลาดยางไมน่้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร  ตามแบบกรมการปกครอง  เลขท่ี  ท.๑-๐๓  และตาม
รายละเอยีดองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพบิูลย์ก าหนด  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  จ านวน  ๑  ป้าย   โดยมี
ข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  

ราคากลาง  ๑,๖๘๗ ,๐๐๐  บาท  (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมืน่เจ็ดพนับาทถ้วน) 

  ๑. เอกสารแนบทา้ยเอกสารสอบราคา  
   ๑.๑ แบบรูปรายการละเอยีด  
   ๑.๒ แบบใบเสนอราคา  
   ๑.๓ แบบสัญญาจ้าง 

๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกนั  (หลักประกนัสัญญา ) 
๑.๕………………-……………………………… 
๑.๖………………-……………………………… 

๒. คุณสมบตัขิองผู้เสนอราคา  
  ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มอีาชีพรับจ้างงานท่ีสอบราคาจ้าง และต้องไมเ่ป็นผู้ถูกแจ้งเวียน
ชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกจิ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อ หรือ
ห้ามเข้าเสนอราคากบัองค์การบริหารส่วนต าบล  
  ๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไมย่อมขึ้นศาล
ไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าส่ังให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกนัเช่นว่านั้น  
  ๒.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มผีลงาน
กอ่สร้างประเภทเดียวกนักบังานท่ีสอบราคาจ้างในวงเงินไมน่้อยกว่า …๘๔๓,๕๐๐  บาท…..จะต้องเป็นผลงาน
ท่ีท าเสร็จในสัญญาเดียว  และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารส่วนราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอืน่ซ่ึงมกีฎหมายบัญญัติให้มฐีานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกจิ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ  
  ๒.๔   บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไมอ่ยู่ในฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบัญชีรายรับ 
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไมถู่กต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  

 ๒.๕  นิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
ระบบอเิล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอเิล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมลูจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  



 ๒.๖  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมมีลูค่าไม่
เกนิสามหมืน่บาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดกไ็ด้  
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๓. หลกัฐานการเสนอราคา  
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกบัซองสอบราคา ดังนี้  

๓.๑ ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั และส าเนาใบทะเบียน
ภาษมีลูค่าเพิม่ (ถ้าม)ี พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง   
  ๓.๒ หนังสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ านาจ
ให้บุคคลอืน่ลงนามในใบเสนอราคาแทน  
   ๓.๓ ส าเนาหนังสือรับรองผลงานกอ่สร้างพร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง (ในกรณีท่ีมกีาร
ก าหนดผลงานตามข้อ ๒ .๓) 
   ๓.๔บัญชีรายการกอ่สร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซ่ึงจะต้องแสดงรายงานการวัสดุ อปุกรณ์ 
ค่าแรงงาน ภาษปีระเภทต่าง ๆ รวมท้ังก าไรไว้ด้วย  
  ๓.๕ บัญชีรายการเอกสารท้ังหมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบัซองสอบราคา  

๔. การยืน่ซองสอบราคา  
  ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องย่ืนเสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไมม่ี
เง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมอืชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
จ านวนเงินท่ีเสนอจะต้องระบุตรงกนัท้ังตัวเลขและตัวอกัษรโดยไมม่กีารขูดลบหรือแกไ้ข หากมกีารขูดลบ ตก 
เติม แกไ้ข เปล่ียนแปลง จะต้องลงลายมอืชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้าม)ี ก ากบัไว้ด้วยทุกแห่ง  

   ๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอ่สร้างให้  ครบถ้วน 
ในการเสนอราคา  ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพยีงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม  
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ี
เสนอจะต้องตรงกนัท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไมต่รงกนัให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดย
คิดราคารวมท้ังส้ินซ่ึงรวมค่าภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษอีากรอืน่  และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้แล้ว  
  ราคาท่ีเสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไมน่้อยกว่า ……๙๐…….วัน นับแต่วันเปิดซองสอบ
ราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา
มไิด้ 
  ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการกอ่สร้างแล้วเสร็จไมเ่กนิ ……๖๐…….วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้เร่ิมท างาน  

๔.๔  กอ่นย่ืนซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอยีด 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอ่นท่ีจะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสาร
สอบราคา 

๔.๕  ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน
กรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที ่ ๐ ๔๑/
๒๕๕8 ”  

ยืน่ซองสอบราคาโดยตรงไดท้ีส่ านักงานองค์การบริหารสว่นต าบลร่อนพิบลูย ์ ในระหว่างวันที ่ ๕  
เดอืนตลุาคม  ๒๕๕8  ถึงวันที ่ ๑๙  เดอืนตลุาคม  ๒๕๕8  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ในวันและเวลา



ราชการ  และยืน่ซองสอบราคาโดยตรงไดท้ี ่ศูนยข์้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารสว่นต าบลระดบัอ าเภอ 
(ส านักงานทอ้งถ่ินอ าเภอร่อนพิบลูย์) ในวันที ่ ๑๕  เดอืนตลุาคม  พ.ศ.   ๒๕๕8  เวลา  ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ 
เมื่อพ้นก าหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแลว้จะไม่รับซองสอบราคาโดยเดด็ขาด  

คณะกรรมการเปดิซองสอบราคาจะท าการเปดิซองสอบราคาในวันที่   ๒๐ เดอืนตลุาคม  พ.ศ.
๒๕๕8ตัง้แตเ่วลา ๑๐.๐๐น.  เปน็ตน้ไป  
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๕. หลกัเกณฑ์และสทิธใินการพิจารณาราคา  
  ๕.๑ในการสอบราคาคร้ังนี้องค์การบริหารส่วนต าบลจะพจิารณาตัดสินด้วยราคารวม  
  ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมคุีณสมบัติไมถู่กต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคา
ไมถู่กต้องหรือไมค่รบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนซองสอบราคาไมถู่กต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะไมรั่บพจิารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพยีงเล็กน้อย 
หรือท่ีผิดแผกไป  
จากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมใิช่สาระส าคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพจิารณาเห็นว่า จะเป็น
ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น  
  ๕.๓ องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธ์ิไมพ่จิารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไมม่กีารผ่อน
ผันในกรณี ดังต่อไปนี้  
  (๑)ไมป่รากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน  
การรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 (๒) ไมก่รอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือ  ลงลายมอืชื่อผู้เสนอราคาอย่าง  
หนึ่งอย่างใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา  
   (๓)เสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระส าคัญ 
หรือมผีลท าให้เกดิความได้เปรียบเสียเปรียบแกผู้่เสนอราคารายอืน่  
  (๔) ราคาท่ีเสนอมกีารขูดลบ ตก เติม แกไ้ข เปล่ียนแปลง โดยผู้เสนอราคามไิด้ลงลายมอืชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้าม)ี ก ากบัไว้ 
  ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลมสิีทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอืน่ใดท่ีเกีย่วข้อง
กบัผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนต าบลมสิีทธิท่ีจะไมรั่บราคาหรือไมท่ าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไมม่ี
ความเหมาะสมหรือไมถู่กต้อง  

๕.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรั่บราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรื อราคาท่ี
เสนอท้ังหมดกไ็ด้ และอาจพจิารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายกา รใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพ่จิารณาจัดจ้างเลยกไ็ด้สุดแต่จะพจิารณา ท้ังนี้ เพือ่ประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มไิด้ รวมท้ังองค์การบริหารส่วนต าบลจะพจิารณา  
ยกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมอืนเป็นผู้ท้ิงงาน หากมเีหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไป
โดยไมสุ่จริตหรือมกีารสมยอมกนัในการเสนอราคา  
ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไมอ่าจด าเนินงานตามสัญญาได้  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง  



หลักฐานท่ีท าให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่
เป็นท่ีรับฟงัได้องค์การบริหารส่วนต าบลมสิีทธิท่ีจะไมรั่บราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  

๖. การท าสญัญาจ้าง  
 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑ .๓ กบัองค์การบริหารส่วน
ต าบล ภายใน……๗…….วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกนัสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบั
ร้อยละห้า  
ของราคาค่าจ้างท่ีสอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกนัอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
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 ๖.๑เงินสด  
 ๖.๒ เช็คท่ีธนาคารส่ังจ่ายให้แกอ่งค์การบริหารส่วนต าบล โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีท าสัญญาหรือกอ่น
หน้านั้นไมเ่กนิ ๓ วันท าการของทางราชการ  

๖.๓หนังสือค้ าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกนัดังระบุใน ข้อ๑ .๔ 
 ๖.๔ พนัธบัตรรัฐบาลไทยซ่ึงได้ไปจดทะเบียนไว้กบัธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว  
๖.๕ หนังสือค้ าประกนัของบริษทัเงินทุนท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกจิการเงินทุนเพือ่การพาณิชย์และประกอบ
ธุรกจิค้ าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษทัเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยได้
แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกนัของธนาคาร ตามท่ี
คณะกรรมการว่าด้วยการพสัดุก าหนด (ใช้ในกรณีสัญญาจ้างมวีงเงินเกนิ ๑๐ ล้านบาท ) 
 หลักประกนันี้จะคืนให้โดยไมม่ดีอกเบีย้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) 
พน้จากข้อผูกพนัตามสัญญาจ้างแล้ว  

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
 องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ……๑……..งวด ดังนี้ 
 งวดท่ี ๑ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ……-………ของค่าจ้าง เมือ่ผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน……….……………………………………………………………..-……………………………. 
ให้เสร็จภายใน……-……..วัน 

งวดท่ี ๒ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ……-……ของค่าจ้างเมือ่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ………… 
…………………………………………………………….-………………………………………………… 
ให้เสร็จภายใน………-…..วัน 

งวดท่ี ๓เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ……-……ของค่าจ้างเมือ่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน……… 
……………………………………………………..-……………………………………………………. 
ให้เสร็จภายใน……-……..วัน 
 งวดท่ี ๔เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ……-……ของค่าจ้างเมือ่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน……… 
……………………………………………………-…..................ให้เสร็จภายใน ………-…..วัน 
 งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ……๑๐๐%….ของค่าจ้าง เมือ่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท้ังหมด
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมท้ังท าสถานท่ีกอ่สร้างให้สะอาดเรียบร้อย   

๘. อัตราค่าปรับ  
 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง จะก าหนดในอตัราร้อยละ ……๐.๑๐…ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน  



๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
 ผู้ชนะการสอบราคาซ่ึงได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑ .๓ แล้วแต่
กรณี จะต้องรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกดิขึ้นภายในระยะเวลาไมน่้อยกว่า …๒...ป.ี...-....เดอืน 
นับถัดจากวันท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแกไ้ขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน……๓๐………วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อ ง 

10.  ข้อสงวนสทิธใินการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
  ๑๐.๑เงินค่าจ้างส าหรับงานคร้ังนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินอดุหนุนท่ัวไป  

       การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมือ่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับอนุมติัเงิน
อดุหนุนท่ัวไปหรือองค์การบริหารส่วนต าบลมรีายได้เพยีงพอแกก่ารด าเนินการแล้วเท่านั้น  
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  ๑๐.๒ เมือ่องค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตก
ลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่ังหรือน าส่ิงของมาเพือ่งานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 
และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมเีรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้  
  (๑)  แจ้งการส่ังหรือน าส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อท่ีท าการคณะกรรมการการ
ส่งเสริมการพาณิชนาวีภายใน ๗ วัน  นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างส่ังหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน่ได้  
   (๒) จัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมสิีทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่ีท าการคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้
บรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออืน่ท่ีมใิช่เรือไทยซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นกอ่นบรรทุกของลงเรืออืน่ หรือเป็น
ของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน่  
   (๓)   ในกรณีท่ีไมป่ฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  

๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไมไ่ปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาท่ีทางราชการก าหนดระบุในข้อ ๖ องค์การบริหารส่วนต าบลจะพจิารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย
อืน่ (ถ้าม)ี รวมท้ังจะพจิารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ  
 ๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ข เพิม่เติมเง่ือนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของอยัการจังหวัด หรือส านักงานอยัการสูงสุด (ถ้าม)ี 

๑๑. มาตรฐานฝีมือช่าง  
 เมือ่องค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างกอ่สร้าง
ตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานกอ่สร้างดังกล่าวผู้เสนอราคาจะต้องมแีละใช้ผู้
ผ่านการทดสอบมาตรฐานผีมอืช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มวุีฒิบัตรระดับ ปวช . ปวส. 
และ ปวท . หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก .พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอตัราไมต่่ ากว่าร้อยละสิบ 
ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมชี่างจ านวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างโดยให้ควบคุมการกอ่สร้างเป็น
ประจ าทุกวัน ณ บริเวณสถานท่ีกอ่สร้าง ดังต่อไปนี้  
 ๑๑.๑ …………-……….………… 



 ๑๑.๒ …………-………………… 
 ๑๑.๓ …………-…………………. 

๑๒.  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ทีก่ฎหมายและระเบยีบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด  
 

องค์การบริหารสว่นต าบลร่อนพิบลูย์  
 
 

(นายวิฑูรย์  หมอ่มปลัด) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพบิูลย์  

 
 


