
 
 

 

 

 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ์ 

    เร่ือง    การสอบราคาจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   

องค์การบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ์   อาํเภอโนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา 
  

------------------------------------------------------------------------------- 

              ด้วยองค์การบริหารสว่นตําบลลําคอหงษ์       อําเภอโนนสงู     จงัหวดันครราชสีมา    จะดําเนินการ

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.  จํานวน   3   สาย   ดงันี ้

  1.โครงการก่อสร้างถนน  คสล.สายบ้านนายขวญัชยั ถึงทางแยกบ้านโนนลาว ณ  บ้านสะพาน 

หมูท่ี่  2   ขนาดกว้าง  4.00  เมตร   ยาว    29.00   เมตร   หนาไมน้่อยกวา่    0.15   เมตร    ลงลกูรังไหลท่าง 

0.30   เมตร   หรือรวมพืน้ท่ีไมน้่อยกวา่  116.00   ตารางเมตร  รวมปริมาตรคอนกรีตไมน้่อยกวา่ 17.40   ลบ.ม     

( ดําเนินการตามแบบ  อบต.ลําคอหงษ์กําหนด )   

  2.โครงการก่อสร้างถนน  คสล.สายบ้านนางสําเนา    มุง่จีมกลาง ถึงถนนเหมืองสง่นํา้    ณ  

บ้านหนองเครือชดุ  หมูท่ี่  7   ขนาดกว้าง  4.00  เมตร   ยาว    17.00   เมตร   หนาไม่น้อยกวา่    0.15   เมตร       

ลงลกูรังไหลท่าง  0.30   เมตร   หรือรวมพืน้ท่ีไมน้่อยกว่า   68.00  ตารางเมตร  รวมปริมาตรคอนกรีตไมน้่อย

กวา่ 10.20   ลบ.ม   ( ตามแบบ  อบต.ลําคอหงษ์กําหนด)   

3.โครงการก่อสร้างถนน  คสล.สายบ้านนางละมดุ  ปลัง่กลาง ถึงบ้านนางนนัทพร  ขอกขนุทด    

ณ  บ้านหนองเครือชดุพฒันา  หมูท่ี่  12   ขนาดกว้าง  3.00  เมตร   ยาว    71.00   เมตร   หนาไมน้่อยกว่า    

0.10   เมตร   หรือรวมพืน้ท่ีไมน้่อยกวา่ 213.00  ตารางเมตร  รวมปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 21.30   ลบ.ม   

( ตามแบบ  อบต.ลําคอหงษ์กําหนด)   

รวมราคากลางตัง้ไว้        189,000.-  บาท  ( หนึง่แสนแปดหม่ืนเก้าพนับาทถ้วน ) 
     

 ผู้ มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบตั ิ   ดงัตอ่ไปนี ้

1. เป็นนิตบิคุคล   หรือบคุคลธรรมดา   ท่ีมีอาชีพรับจ้างทํางานท่ีสอบราคาดงักลา่ว 

2. ไมเ่ป็นผู้ถกูแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ทิง้งานของทางราชการ    รัฐวิสาหกิจ    หรือหน่วยการบริหาร

ราชการสว่นท้องถ่ิน    ในขณะท่ีย่ืนซองสอบราคา 

  3. บคุคล  หรือนิติบคุคลท่ีจะเข้าเป็นคูส่ญัญาต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับ   

รายจา่ยหรือแสดงบญัชีรายรับรายจา่ยไมค่รบถ้วนในสาระสําคญั 

  4. บคุคล  หรือนิติบคุคลท่ีจะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัหนว่ยงายของรัฐซึง่ได้ดําเนินการจดัซือ้จดั

จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement : e-GP )   ต้องลงทะเบียนในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลางท่ีเว็บไซต์ศนูย์ข้อมลูจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ 
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  5.  คูส่ญัญาต้องรับจา่ยเงินผา่นบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั   เว้นแตก่ารรับจ่ายเงินแตล่ะครัง้

ซึง่มีมลูคา่ไมเ่กินสามหม่ืนบาทอาจรับจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ 

6. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนั   ในวงเงินไมน้่อยกว่า      94,500.- บาท    

กําหนดดสูถานท่ีก่อสร้าง    ในวนัท่ี  6   ตลุาคม  พ.ศ. 2557   ระหวา่งเวลา  10.00  น. ถึง  

16.00 น.     ณ   ท่ีทําการองค์การบริหารสว่นตําบลลําคอหงษ์       อําเภอโนนสงู      จงัหวดันครราชสีมา      

  กําหนดขายและย่ืนซองสอบราคาในวนัท่ี    23  กนัยายน  พ.ศ. 2557   ณ.   ศนูย์รวมข้อมลู

ขา่วสารการซือ้หรือการจ้างขององค์การบริหารสว่นตําบลระดบัอําเภอ    อําเภอโนนสงู      จงัหวดันครราชสีมา     

ในเวลาราชการ   และในวนัท่ี    24   กนัยายน   พ.ศ. 2557   ถึงวนัท่ี    6   ตลุาคม  พ.ศ. 2557   ณ   ท่ีทําการ

องค์การบริหารสว่นตําบลลําคอหงษ์  อําเภอโนนสงู      จงัหวดันครราชสีมา     ในเวลาราชการ  

และกําหนดเปิดซองสอบราคาในวนัท่ี    7  ตลุาคม   พ.ศ. 2557      ตัง้แตเ่วลา    10.00  น.  เป็นต้นไป                             

ณ.    ศนูย์รวมข้อมลูขา่วสารการซือ้หรือการจ้างขององค์การบริหารสว่นตําบลระดบัอําเภอ    อําเภอโนนสงู      

จงัหวดันครราชสีมา            

  ผู้สนใจตดิตอ่ขอซือ้เอกสารสอบราคาในราคาชดุละ     (  300.-บาท  )  ได้  ณ  ท่ีทําการ

องค์การบริหารสว่นตําบลลําคอหงษ์  อําเภอโนนสงู   จงัหวดันครราชสีมา   วนัท่ี   24   กนัยายน   พ.ศ. 2557   

ถึงวนัท่ี    6   ตลุาคม  พ.ศ. 2557   หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข    0-4475-6380     ในเวลาราชการ    

หรือดรูายละเอียดทาง   www.gprocurement.go.th  , www.lamkhokhong.com 
 

  ประกาศ    ณ   วนัท่ี   23   เดือน  กนัยายน   พ.ศ.   2557 
 

 

 

                       (ลงช่ือ) 

                   ( นายชิตณรงค์    ขอเหน่ียวกลาง ) 

                         นายกองค์การบริหารสว่นตําบลลําคอหงษ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gprocurement.go.th/


 
 

เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขท่ี   3/2557 

 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ์    ลงวันท่ี   23  กันยายน   2557 

___________________ 

 

                        องค์การบริหารสว่นตําบลลําคอหงษ์       ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่     " องค์การบริหารสว่นตําบล "                      

มีความประสงค์   จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.  จํานวน   3   สาย   ดงันี ้

  1.โครงการก่อสร้างถนน  คสล.สายบ้านนายขวญัชยั ถึงทางแยกบ้านโนนลาว ณ  บ้านสะพาน 

หมูท่ี่  2   ขนาดกว้าง  4.00  เมตร   ยาว    29.00   เมตร   หนาไมน้่อยกวา่    0.15   เมตร    ลงลกูรังไหลท่าง 

0.30   เมตร   หรือรวมพืน้ท่ีไมน้่อยกวา่  116.00   ตารางเมตร  รวมปริมาตรคอนกรีตไมน้่อยกวา่ 17.40   ลบ.ม     

( ดําเนินการตามแบบ  อบต.ลําคอหงษ์กําหนด )   

  2.โครงการก่อสร้างถนน  คสล.สายบ้านนางสําเนา    มุง่จีมกลาง ถึงถนนเหมืองสง่นํา้    ณ  

บ้านหนองเครือชดุ  หมูท่ี่  7   ขนาดกว้าง  4.00  เมตร   ยาว    17.00   เมตร   หนาไม่น้อยกวา่    0.15   เมตร       

ลงลกูรังไหลท่าง  0.30   เมตร   หรือรวมพืน้ท่ีไมน้่อยกว่า   68.00  ตารางเมตร  รวมปริมาตรคอนกรีตไมน้่อย

กวา่ 10.20   ลบ.ม   ( ตามแบบ  อบต.ลําคอหงษ์กําหนด)   

3.โครงการก่อสร้างถนน  คสล.สายบ้านนางละมดุ  ปลัง่กลาง ถึงบ้านนางนนัทพร  ขอกขนุทด    

ณ  บ้านหนองเครือชดุพฒันา  หมูท่ี่  12   ขนาดกว้าง  3.00  เมตร   ยาว    71.00   เมตร   หนาไมน้่อยกว่า    

0.10   เมตร   หรือรวมพืน้ท่ีไมน้่อยกวา่ 213.00  ตารางเมตร  รวมปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 21.30   ลบ.ม   

( ตามแบบ  อบต.ลําคอหงษ์กําหนด)   
 

           ราคากลางตัง้ไว้เพ่ือจดัจ้างครัง้นีจํ้านวน  189,000.-บาท (หนึง่แสนแปดหม่ืนเก้าพนับาทถ้วน)   

ณ    ท่ีทําการองค์การบริหารสว่นตําบลลําคอหงษ์    โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดงัตอ่ไปนี ้
 

1.เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

1.1 แบบรูปรายการละเอียด 

1.2 แบบใบเสนอราคา 

1.3 แบบสญัญาจ้าง 

1.4 แบบหนงัสือคํา้ประกนั  (หลกัประกนัสญัญา) 
            

2.ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัต ิ   ดงัตอ่ไปนี ้

2.1. เป็นนิตบิคุคล   หรือบคุคลธรรมดา   ท่ีมีอาชีพรับจ้างทํางานท่ีสอบราคาดงักลา่ว 

2.2. ไมเ่ป็นผู้ถกูแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ทิง้งานของทางราชการ    รัฐวิสาหกิจ    หรือหนว่ยการ

บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน    ในขณะท่ีย่ืนซองสอบราคา 
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  2.3. บคุคล  หรือนิติบคุคลท่ีจะเข้าเป็นคูส่ญัญาต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับ   

รายจา่ยหรือแสดงบญัชีรายรับรายจา่ยไมค่รบถ้วนในสาระสําคญั 

  2.4. บคุคล  หรือนิติบคุคลท่ีจะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัหนว่ยงายของรัฐซึง่ได้ดําเนินการจดัซือ้จดั

จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement : e-GP )   ต้องลงทะเบียนในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลางท่ีเว็บไซต์ศนูย์ข้อมลูจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ 

  2.5.  คูส่ญัญาต้องรับจา่ยเงินผา่นบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั   เว้นแตก่ารรับจา่ยเงินแตล่ะ

ครัง้ซึง่มีมลูคา่ไมเ่กินสามหม่ืนบาทอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

2.6. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนั   ในวงเงินไมน้่อยกวา่      94,500.- บาท    
 

 3. หลักฐานการเสนอราคา 

               ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานแนบมาพร้อมกบัซองสอบราคาดงันี ้                                                                

.                     3.1 สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นสว่นบริษัท    และสําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม  

(ถ้ามี)   พร้อมทัง้รับรองสําเนาถกูต้อง 

        3.2 หนงัสือมอบอํานาจซึง่ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย   ในกรณีท่ีผู้ เสนอราคามอบอํานาจให้

บคุคลย่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

       3.3 สําเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทัง้รับรองสําเนาถกูต้อง  (ในกรณีท่ีมีการกําหนด

ผลงานตามข้อ  2.3) 

        3.4 บญัชีรายการก่อสร้าง     หรือใบแจ้งปริมาณงาน     ซึง่จะต้องแสดงรายการวสัด ุ     อปุกรณ์   

คา่แรงงานภาษีประเภทตา่ง ๆ  รวมทัง้กําไรไว้ด้วย 

        3.5 บญัชีรายการเอกสารทัง้หมดท่ีย่ืนพร้อมกบัซองสอบราคา  
 

4.    การย่ืนซองสอบราคา 

4.1 ผู้ เสนอราคาต้องย่ืนเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี ้  โดยไมมี่เง่ือน 

ไขใด ๆ ทัง้สิน้    และจะต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน        ลงลายมือช่ือของผู้ เสนอราคาให้ชดัเจน  

จํานวนเงินท่ีเสนอจะต้องระบตุรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัอกัษรโดยไมมี่การขดูลบหรือแก้ไข  หากมีการขดูลบ  ตก 

เตมิ แก้ไข  เปล่ียนแปลง  จะต้องลงลายมือช่ือผู้ เสนอราคา  พร้อมประทบัตรา (ถ้ามี) กํากบัไว้ด้วยทกุแหง่ 

4.2 ผู้ เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวสัดแุละราคา         ในบญัชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 

ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมหรือราคาตอ่หนว่ย  

และหรือตอ่รายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกูต้อง  ทัง้นี ้  ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกนั

ทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสือ  ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสือไมต่รงกนัให้ถือตวัหนงัสือเป็นสําคญั  โดยคดิราคารวมทัง้สิน้

ซึง่รวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม  ภาษีอากรอ่ืน  และคา่ใช้จา่ยทัง้ปวงไว้แล้ว     

        ราคาท่ีเสนอ   จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่   45   วนั     นบัแตว่นัเปิดซองสอบราคา  

โดยภายในกําหนดย่ืนราคาผู้ เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้  
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4.3 ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไมเ่กิน      45     วนั 

นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญาจ้าง   หรือวนัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตําบลให้เร่ิมทํางาน 

ก่อนย่ืนซองสอบราคา  ผู้ เสนอราคาควรตรวจดรู่างสญัญา  แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจ

เอกสารสอบราคาทัง้หมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

4.4 ผู้ เสนอราคาจะต้องย่ืนซองสอบราคาท่ีปิดผนกึซองเรียบร้อยจา่หน้าซอง    ถึงประธานคณะ 

กรรมการเปิดซองสอบราคาโดยระบไุว้ท่ีหน้าซองวา่ “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขท่ี 3/2557 ”  

โดยย่ืนโดยตรง ในวนัท่ี    23  กนัยายน  พ.ศ. 2557   ณ.   ศนูย์รวมข้อมลูขา่วสารการซือ้หรือการจ้างของ

องค์การบริหารสว่นตําบลระดบัอําเภอ    อําเภอโนนสงู      จงัหวดันครราชสีมา     ในเวลาราชการ   และใน

วนัท่ี    24   กนัยายน   พ.ศ. 2557   ถึงวนัท่ี    6   ตลุาคม  พ.ศ. 2557   ณ   ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล

ลําคอหงษ์    อําเภอโนนสงู   จงัหวดันครราชสีมา     ในเวลาราชการ    และกําหนดเปิดซองสอบราคาในวนัท่ี    

7   ตลุาคม  2557    ตัง้แตเ่วลา     10.00  น.  เป็นต้นไป    ณ.  ศนูย์รวมข้อมลูขา่วสารการซือ้หรือการจ้างของ

องค์การบริหารสว่นตําบลระดบัอําเภอ   อําเภอโนนสงู   จงัหวดันครราชสีมา     เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนซอง

สอบราคาแล้วจะไมรั่บซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
    

         5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 

5.1  ในการสอบราคาครัง้นี ้ องค์การบริหารสว่นตําบลจะพิจารณาตดัสินด้วยราคารวม 

5.2 หากผู้ เสนอราคารายใดมีคณุสมบตัไิมถ่กูต้องตามข้อ  2   หรือย่ืนหลกัฐานการเสนอราคา

ไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนตามข้อ  3  หรือย่ืนซองสอบราคาไมถ่กูต้องตามข้อ  4  แล้ว  คณะกรรมการเปิดซอง

สอบราคาจะไมรั่บพิจารณาราคาของผู้ เสนอราคารายนัน้      เว้นแตเ่ป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  

หรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในสว่นท่ีมิใชส่าระสําคญั   ทัง้นีเ้ฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็น

วา่จะเป็นประโยชน์ตอ่องค์การบริหารสว่นตําบลเทา่นัน้ 

5.3 องค์การบริหารสว่นตําบลสงวนสิทธ์ิไมพ่ิจารณาราคาของผู้ เสนอราคา    โดยไมมี่การผอ่น

ผนัในกรณี   ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ไมป่รากฏช่ือผู้ เสนอราคารายนัน้  ในบญัชีผู้ รับเอกสารสอบราคา  หรือใน

หลกัฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารสว่นตําบล 

(2) ไมก่รอกช่ือนิติบคุคล  หรือบคุคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผู้ เสนอราคา

อยา่งหนึง่อยา่งใดหรือทัง้หมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น

สาระสําคญัหรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ เสนอราคารายอ่ืน 

(4) ราคาท่ีเสนอมีการขดูลบ  ตก  เตมิ  แก้ไข  เปล่ียนแปลง  โดยผู้ เสนอราคา

มิได้ลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา  (ถ้ามี)  กํากบัไว้ 
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5.4 ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการทําสญัญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

หรือองค์การบริหารสว่นตําบลมีสิทธิให้ผู้ เสนอราคาชีแ้จงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ี

เก่ียวข้องกบัผู้ เสนอราคาได้  องค์การบริหารสว่นตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรั่บราคาหรือไมทํ่าสญัญาหากหลกัฐาน

ดงักลา่วไมมี่ความเหมาะสมหรือไมถ่กูต้อง                                          

             5.5  องค์การบริหารสว่นตําบลทรงไว้ซึง่สิทธิท่ีจะไมรั่บราคาต่ําสดุ    หรือราคาหนึง่ราคาใด

หรือราคาท่ีเสนอทัง้หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึง่รายการใด  

หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพ่ิจารณาจดัจ้างเลยก็ได้สดุแตจ่ะพิจารณา    ทัง้นี ้   เพ่ือประโยชน์ของ

ทางราชการเป็นสําคญั    และให้ถือว่าการตดัสินขององค์การบริหารสว่นตําบลเป็นเด็ดขาด    ผู้ เสนอราคาจะ

เรียกร้องคา่เสียหายใด ๆ มิได้  รวมทัง้องค์การบริหารสว่นตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้

เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิง้งานหากมีเหตท่ีุเช่ือได้วา่การเสนอราคากระทําไปโดยไมส่จุริตหรือมีการสมยอมกนั

ในการเสนอราคา 

ในกรณีท่ีผู้ เสนอราคาต่ําสดุเสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้วา่ไมอ่าจดําเนินงานตามสญัญาได้ 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา    หรือองค์การบริหารส่วนตําบลจะให้ผู้ เสนอราคานัน้ชีแ้จงและแสดง

หลกัฐานท่ีทําให้เช่ือได้วา่ผู้ เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบรูณ์   หากคําชีแ้จงไม่

เป็นท่ีรับฟังได้  องค์การบริหารสว่นตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรั่บราคาของผู้ เสนอราคารายนัน้ 
 

6. การทาํสัญญาจ้าง 

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสญัญาจ้างตามแบบสญัญาดงัระบใุนข้อ  1.3    กบัองค์การบริหาร 

สว่นตําบล     ภายใน   7   วนั   นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้ง    และจําต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจํานวนเงิน 

เทา่กบัร้อยละห้า     ของราคาคา่จ้างท่ีสอบราคาได้    ให้องค์การบริหารสว่นตําบลยึดถือไว้ในขณะทําสญัญา  

โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึง่อยา่งใด  ดงัตอ่ไปนี ้

6.1 เงินสด 

6.2 เช็คท่ีธนาคารสัง่จา่ยให้แก่องค์การบริหารสว่นตําบล  โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีทําสญัญาหรือ 

ก่อนหน้านัน้ไมเ่กิน  3  วนัทําการของทางราชการ 

6.3 หนงัสือคํา้ประกนัธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนงัสือคํา้ประกนัดงัระบใุนข้อ  1.4  

6.4 พนัธบตัรรัฐบาลไทย  

6.5 หนงัสือคํา้ประกนัของบริษัทเงินทนุท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทนุ         เพ่ือการ 

พาณิชย์  และประกอบธุรกิจคํา้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย  ตามรายช่ือบริษัทเงินทนุท่ี

ธนาคารแหง่ประเทศไทย    ซึ่งได้แจ้งเวียนให้สว่นราชการตา่ง ๆ ทราบแล้ว     โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอยา่ง

หนงัสือคํา้ประกนัของธนาคารตามท่ีคณะกรรมการวา่ด้วยการพสัดกํุาหนด  (การใช้หลกัประกนัตามข้อนีใ้ช้

เฉพาะสญัญาจ้างก่อสร้างท่ีมีวงเงินไมเ่กิน  10  ล้านบาท)       

หลกัประกนันีจ้ะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้   ภายใน…-.วนั    นบัถดัจากวนัท่ีผู้ชนะการสอบ 

ราคา  (ผู้ รับจ้างพ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาจ้างแล้ว) 
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    7. ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ  (สญัญาเป็นราคาเหมารวม) 

องค์การบริหารสว่นตําบลจะจา่ยเงินคา่จ้าง  โดยแบง่ออกเป็น……-…….งวด   ดงันี ้

        งวดสุดท้าย  เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ   100   ของคา่จ้าง  เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิาน

ทัง้หมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสญัญา    รวมทัง้ทําสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

8. อัตราค่าปรับ 

คา่ปรับตามแบบสญัญาจ้างจะกําหนดในอตัราร้อยละ   0.25  ของคา่จ้างตามสญัญาตอ่วนั 

9. การรับประกันความชาํรุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการสอบราคาซึง่ได้ทําข้อตกลงเป็นหนงัสือหรือทําสญัญาจ้างตามแบบดงัระบใุน 

ข้อ  1.4  แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความชํารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดขึน้ภายในระยะเวลาไมน้่อยกวา่   

2   ปี  นบัถดัจากวนัท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับมอบงาน      โดยผู้ รับจ้างต้องรีบจดัการซ่อมแซมแก้ไขให้

ใช้งานได้ดีดงัเดมิภายใน…15…..วนั  นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 

    10.   ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  

         10.1 เงินคา่จ้างสําหรับงานจ้างครัง้นีจ้า่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป ประจําปีงบประมาณ   2557 

          10.2 เม่ือองค์การบริหารสว่นตําบลได้คดัเลือกผู้ เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ รับจ้างและได้ตกลง 

จ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้ รับจ้างจะต้องสัง่หรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดงักล่าวเข้ามาจากตา่งประเทศ  

และของนัน้ต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดนิอยู ่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผู้ เสนอราคา  ซึง่เป็นผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายวา่

ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี  ดงันี ้

(1) แจ้งการสัง่หรือนําสิ่งของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศตามสํานกังานคณะกรรมการ 

สง่เสริมการพาณิชย์นาวีภายใน  7  วนั  นบัถดัจากวนัท่ีผู้ รับจ้างสัง่หรือซือ้ของจากตา่งประเทศ  เว้นแตเ่ป็นของ

ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนได้                                                                            

(2)  จดัการให้สิ่งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเชน่เดียวกบัเรือไทยจาก 

ตา่งประเทศมายงัประเทศไทย  เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชยนาวี  

ให้บรรทกุสิ่งของนัน้โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเ่รือไทย  ซึง่จะต้องได้รับอนญุาตเชน่นัน้ก่อนบรรทกุของลงเรืออ่ืน  หรือเป็น

ของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืน 

(3)  ในกรณีท่ีไมป่ฏิบตัิตาม  (1)  หรือ  (2)  ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฏหมายวา่ด้วยการสง่ 

เสริมการพาณิชยนาวี  

         10.3 ผู้ เสนอราคาซึง่องค์การบริหารส่วนตําบล      ได้คดัเลือกแล้วไมไ่ปทําสญัญาหรือข้อตกลง 

ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดระบใุนข้อ  6         องค์การบริหารสว่นตําบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้

ความเสียหาย  (ถ้ามี)  รวมทัง้จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิง้งานตามระเบียบของทางราชการ 

                     10.4  องค์การบริหารสว่นตําบลสงวนสิทธ์ิท่ีจะแก้ไข  เพิ่มเตมิเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบ

สญัญาให้เป็นไปตามความเห็นของอยัการจงัหวดัหรือสํานกังานอยัการสงูสดุ  (ถ้ามี)  
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11.    มาตรฐานฝีมือช่าง 

เม่ือองค์การบริหารสว่นตําบลได้คดัเลือกผู้ เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อ 

สร้างตามประกาศนีแ้ล้ว  ผู้ เสนอราคาจะต้องตกลงวา่ในการปฏิบตังิานก่อสร้างดงักล่าว  ผู้ เสนอราคาจะต้องมี

และใช้ผู้ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือชา่งจากกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม       หรือผู้ มีวฒุิบตัร

ระดบั    ปวช.    ปวส.    และปวท.    หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศกึษาท่ี  ก.พ.  รับรองให้เข้ารับราชการได้   

ในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ  10   ของแตล่ะสาขาชา่ง    แตจ่ะต้องมีชา่งจํานวนอย่างน้อย  1  คน  ในแตล่ะสาขา

ชา่งดงัตอ่ไปนี ้

11.1  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  หรือ  ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค  สาขาช่างโยธาหรือชา่งสํารวจ 

11.2  ……………………………………………………… 
 

12.   ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฎิบัตติามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและ

ระเบียบได้กาํหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 

 

 

 

                                                                                 องค์การบริหารส่วนตําบลลําคอหงษ์ 
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