
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

เร่ือง  สอบราคาโครงการสอบราคาจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2558  
 ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 

……………………………………..................................................................................... 
  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบล หนองผือ มีความประสงค์จะสอบราคา จ้างโครงการ ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จ านวน 4 โครงการ ดังต่อไปนี้  

1.  โครงการเจาะบ่อบาดาล ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ปริมาณ
งาน เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว และติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า ขนาด 2.0 แรงม้า ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองผือ ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 195,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมี่ยง-น้ าแคม หมู่ที่ 5 ต าบลหนองผือ  อ าเภอ
ท่าลี่ จังหวัดเลย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 280.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังหรือวัสดุคัดเลือกไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
ก าหนด พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน 190,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U ซอย 2 หมู่ที่ 6 ต าบลหนองผือ 
อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ปริมาณงาน ขนาดภายในกว้าง 0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร และวางท่อระบายน้ า ขนาด Ø 0.40 เมตร จ านวน 58 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.60X0.60 เมตร 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ก าหนด พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน 167,200 บาท 
(หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 

4. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงการ-ห้วยน้ าวัก หมู่ที่ 9 ต าบลหนองผือ 
อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 0.60 เมตร จ านวน 150 ท่อน  
ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.60x0.60 เมตร จ านวน 10 บ่อ ตามแบ บองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองผือ ก าหนด พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  เป็นเงิน 220,000 บาท  (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ เป็นเงิน  772,200 บาท (-เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน-)  
 

  ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อทิ้งงาน

ของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในสัญญา
เดียวกับงานท่ีสอบราคาจ้างในวงเงินไม้น้อยกว่าร้อยละ 50 % เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงต่อส่วนราชการการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติไห้มีฐานะเป็น
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  30 มิถุนายน  2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 10.30 น.      
ณ สถานที่ก่อสร้าง 
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ก าหนดยื่นซองสอบราคา ณ สถานที่ในวันและเวลาราชการ ดังนี้ 
ก าหนดยื่นซองเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ .ศ. 2558 ถึงวันที่ 29 เดือน มิถุนายน 

พ.ศ. 2558 ตามวันเวลาราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต า บลหนองผือ (งานพัสดุ ) และวันที่ 30 เดือน 
มิถุนายน พ.ศ. 2558  เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  ยื่น ณ ห้องศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  (ที่ว่าการอ าเภอท่าลี่ชั้น ๒) อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย และก า หนดเปิดซองใบเสนอราคา 
ในวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอท่าลี่ชั้น ๒) อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย  

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาใ นราคาชุดละ 1,000 .-  บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน- )                   
ได้  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนอ งผือ (งานพัสดุ ) ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน  2558 ถึงวันที่  29 
มิถุนายน  2558  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4288-9509 ในวันและเวลาราชการ และสามารถดู
รายละเอียดได้ท่ีเว็ปไซด์ www.gprocurement.go.th 

  ประกาศ ณ วันที่  16  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2558                                                                  

 

 
   (นายชวการ  จ ารูญศิริ) 

        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
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เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 7/2558    . 

สอบราคาจ้างเหมาโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย  

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ลงวันท่ี 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 
 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล ” มีความ
ประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.2558 จ านวน 
4 โครงการดังต่อไปนี้ 

   1. โครงการเจาะบ่อบาดาล ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ปริมาณ
งาน เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว และติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า ขนาด 2.0 แรงม้า ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองผือ ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 195,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมี่ยง-น้ าแคม หมู่ที่ 5 ต าบลหนองผือ  อ าเภอ
ท่าลี่ จังหวัดเลย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 280.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังหรือวัสดุคัดเลือกไหล่ทางข้ างละ 0.00-0.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
ก าหนด พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน 190,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U ซอย 2 หมู่ที่ 6 ต าบลหนองผือ 
อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ปริมาณงาน ขน าดภายในกว้าง 0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร และวางท่อระบายน้ า ขนาด Ø 0.40 เมตร จ านวน 58 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.60X0.60 เมตร 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ก าหนด พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน 167,200 บาท 
(หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 

4. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงการ-ห้วยน้ าวัก หมู่ที่ 9 ต าบลหนองผือ 
อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 0.60 เมตร จ านวน 150 ท่อน ลึก
เฉลี่ย 2.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.60x0.60 เมตร จ านวน 10 บ่อ ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
ก าหนด พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  เป็นเงิน 220,000 บาท  (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ เป็นเงิน  772,200 บาท (-เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน  

  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
   1.1 แบบรูปรายละเอียด 
   1.2 แบบในเสนอราคา 
   1.3 แบบสัญญาจ้าง 
   1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันสัญญา) 

ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวี ยน

ชื่อ ผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอ
ราคากับ “องค์การบริหารส่วนต าบล” 

2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย    
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 
 /2.3 ผู้เสนอราคา 
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2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดามีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ

งานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า   ร้อยละห้าสิบ  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ ส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระ เบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่ “องค์การบริหารส่วนต าบล” เชื่อถือ 

ข้อ 3.หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้ 
3.1 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทปีปัจจุบัน และส าเนาใบทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
3.2 หนังสือมอบอ าน าจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคล

อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
3.3 ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการก าหนดผลงาน

ตามข้อ 2.3) 
3.4 บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน   ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์  ค่าแรงงาน  

ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา  

ข้อ 4.การยื่นซองสอบราคา 
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มี เงื่อนไขใด ๆ 

ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอ จะต้อง
ระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัว อักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้อง  
ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงิน บาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและ

หรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกันทั้ง ตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ต รงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้ งสิ้น
ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   45  วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา  โดย
ภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน    45  วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก “องค์การบริหารส่วนต าบล”  ให้เริ่มท างาน 

4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่
ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง  ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี   7/2558”  
โดยแยกยื่นแต่ละโครงการ โดยตรงต่อเจ้าหน้าที่รับซอง  ตั้งแต่วันที่ 16 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2558  ถึงวันที่ 29 
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558  ตามวันเวลาราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต า บลหนองผือ (งานพัสดุ ) และ
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ยื่น ณ ห้องศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการ
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอท่าลี่ชั้น ๒) อ าเภอท่าลี่ จังหวัด  
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เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการ              
เปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอท่าลี)่  ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา  09.00  น. เป็นต้นไป   

ข้อ 5 หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้ “องค์การบริหารส่วนต าบล” จะพิจารณาตัดสินด้วย    ราคารวม     
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง

หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้ เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือท่ีผิดแผกไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ “องค์การ
บริหารส่วนต าบล”  เท่านั้น 

5.3 “องค์การบริหารส่วนต าบล ”  สงวนสิทธิไม่พิจา รณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน           
ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการ                  
รับเอกสารสอบราคาของ “องค์การบริหารส่วนต าบล” 

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง อย่างใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็นสาระส าคัญหรือ
มีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก้ผู้เสนอราคารายอื่น 
  (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 

5.4 ในการตั ดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ                     
“องค์การบริหารส่วนต าบล ” มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ี เกี่ยวข้องกับ                 
ผู้เสนอราคาได้  “องค์การบริหารส่วนต าบล ” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี             
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

5.5  “องค์การบริหารส่วนต าบล ” ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รั บราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือ
ราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนา ด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ “องค์การบริหารส่วนต าบล ”  เป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด 
ๆ มิได้ รวมทั้ง “องค์การบริหารส่วนต าบล” จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้ง
งานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
   ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา  หรือ “องค์การบริหารส่วนต าบล ” จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง  และแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า 
ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ “องค์การบริหารส่วน
ต าบล” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

ข้อ 6 การท าสัญญาจ้าง 
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้าง ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับ “องค์การบริหาร         

ส่วนต าบล” ภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ ร้อยละ
ห้า (5%) ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกัน 
อย่างหนึ่ง อย่างใด ดังต่อไปนี้ 
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6.1   เงินสด 
6.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้า

นั้นไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 
6.3   หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 
6.4   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
6.5  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงิ นทุน  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์

และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคาร
ตามที่คณะกรรมการ ว่าด้วยการพัสดุก าหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 
10 ล้านบาท) 

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง )      
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

ข้อ 7 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน   (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น       1       งวด (งวดเดียว)  ดังนี้ 

งวดที่  1 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ                  -                ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน       .                       -                         ให้แล้วเสร็จภายใน        -        วัน 

    งวดที่  2 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ                  -                ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน       .                       -                         ให้แล้วเสร็จภายใน        -        วัน 

งวดที่  3 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ                 -                  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน       .                       -                         ให้แล้วเสร็จภายใน        -        วัน 

งวดสุดท้าย  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ   100  ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  ภายใน  45  วัน  

ข้อ 8 อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตรา ร้อยละ    0.10   ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

ข้อ 9 การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3           

แล้วแต่กรณีจะ ต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้า งท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า   -  เดือน    
2  ปี นับถัดจากวันที่  “องค์การบริหารส่วนต าบล” ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ
ได้ดีดังเดิมภายใน  15  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

ข้อ 10 ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
10.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558        
10.2 การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ “องค์การบริหารส่วนต าบล ” ก็ต่อเมื่อได้รับการ

อนุมัติเงินตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แล้วเท่านั้น  
10.3 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบร าคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 772 ,200 บาท             

(-เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน-)        
10.4 เมื่อ “องค์การบริหารส่วนต าบล”  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และได้ตก

ลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้วถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้ างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และ
ของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนดผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  ว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี  ดังนี้ 

/5 แจ้งการสั่ง 
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(1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประ เทศต่อส านักงาน  คณะกรรมการ

ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้ างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได ้

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้
บรรทุกสิ่งของ นั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้น ก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 

10.5 ผู้เสนอราคาซึ่ง “องค์การบริหารส่วนต าบล ” ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ 6 “องค์การบริหารส่วนต าบล ” อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

10.6 องค์การบริหารส่วนต าบล ” สงวนสิทธิที่จะแก้ไข   เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อ ก าหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

ข้อ 11 มาตรฐานฝีมือช่าง 
เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง        

ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและ
ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิ การสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช . ปวส. 
และ ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี  ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของ
แต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

11.1      -          . 
11.2      -                       

 ข้อ 12 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมาย และระเบียบได้ก าหนด

ไว้โดยเคร่งครัด 
 
 
 
     (ลงชื่อ)                                                
          (นางบุษราคัม  วงค์จันทร์สุข) 
                       หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
        องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ      . 
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