
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา 

เรื่อง  โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายหนองขึงหนัง  หมูท่ี 2   
ตําบลไรใหมพัฒนา  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี   

------------------------ 
  ดวย องคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา  อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  มีความประสงคจะ
สอบราคาจาง โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายหนองขึงหนัง  หมูท่ี 2 ตําบลไรใหม
พัฒนา อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 366 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 2,196 ตารางเมตร   ตามแบบแปลนของกองชางองคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา 
ราคากลาง 1,321,000.- บาท  งบประมาณท่ีต้ังไว  1,077,500.-  บาท  (หน่ึงลานเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหารอย-
บาทถวน) 
  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

1. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาทีม่ีอาชีพรบัจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว 
2. ไมเปนผูทีจ่ะแจงเวียนช่ือเปนผูทิง้งานทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบรหิารราช 

การสวนทองถ่ินในขณะที่ย่ืนซองสอบราคา 
  3.  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันในวงเงินไมตํ่ากวา 50%  จํานวนเงิน  538,750.-  บาท  
และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
ทองถ่ินหนวยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบญัญัติใหมีฐานะเปนราชการบรหิารสวนทองถ่ิน   รัฐวิสาหกิจหรอืหนวยงาน
เอกชนที่องคการบรหิารสวนตําบลเช่ือถือ 
  4. เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตน  ในการจางขององคการบริหารสวนตําบล    
ไรใหมพัฒนา  
  5. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหาร
สวนตําบลไรใหมพัฒนา ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม  ในการสอบราคาจางครั้งน้ี 
  6. บุคคลหรือนิติบุคคล ที่จะเขาเปนผูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับราย 
จายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวน ในสาระสําคัญ 
  7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนผูสัญญา กับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government:e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซตศูนยขอมูลการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
  8. คูสัญญาเขารับและจายเงินผานบัญชีธนาคารเวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจะจายเปนเงินสดก็ได 
  กําหนดดูสถานท่ีกอสราง ในวันที่  29  สิงหาคม 2559 ในเวลา 10.00 น. เปนตนไป ณ  ที่ทํา
การองคการบริหารสวนตําบลไรใหมพฒันา  และรบัฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน ณ ที่ทําการ
องคการบรหิารสวนตําบลไรใหมพัฒนา  ผูที่ไมไปดูพื้นที่ในวันและเวลาขางตน  องคการบรหิารสวนตําบลจะถือวา
ไมมีคุณสมบัติในการย่ืนซองสอบราคา  ไดรับทราบรายละเอียดแลวและจะมาถือเปนขออางเพื่อเรียกรองสทิธิใดๆ 
ในภายหลังมิได 
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กําหนดยื่นซองสอบราคา  ระหวางวันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่  7  เดือน  
กันยายน พ.ศ. 2559  ณ ที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบลไรใหมพฒันา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ต้ังแต
เวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเวนวันที่  7 กันยายน  2559  ต้ังแตเวลา  08.30-12.00  น.)  และวันที่  31 
สิงหาคม  2559   ใหย่ืนซองสอบราคา ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบรหิารสวน
ตําบลอําเภอชะอํา   ต้ังแตเวลา  09.00 น.  ถึงเวลา  12.00  น.  
  กําหนดเปดซองสอบราคา  ในวันที่  8  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2559 ณ ศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบรหิารสวนตําบลอําเภอชะอํา   ต้ังแตเวลา  10.00   เปนตนไป   
  ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคา  ชุดละ  1,200.-  บาท  (หน่ึงพันสองรอยบาท-
ถวน) ไดที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา  (กองคลัง  งานพัสดุ)  ระหวางวันที่  25  เดือน 
สิงหาคม  พ.ศ. 2559 ถึงวันที่  7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559  และสามารถตรวจสอบขอมูลไดทางเว็บไซต 
www.Raimaipattana.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 032-706020  ในวันและเวลาราชการ 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี   25  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2559 
 
 
       (นางเครือมาศ  หมอนทอง) 

          นายกองคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา 



 
เอกสารสอบราคาจาง  เลขท่ี  7/2559  

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายหนองขึงหนัง  หมูท่ี 2   
ตําบลไรใหมพัฒนา  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุร ี  

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา  ลงวันท่ี  25 สิงหาคม 2559 
-------------------------------------------- 

 
องคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา   ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา    "องคการบริหารสวนตําบล"     มี

ความประสงคจะสอบโครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายหนองขึงหนัง  หมูท่ี 2 ตําบลไร
ใหมพัฒนา อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 366 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 2,196 ตารางเมตร   ตามแบบแปลนของกองชางองคการบริหารสวนตําบลไรใหม
พัฒนา ราคากลาง 1,321,000.- บาท  งบประมาณท่ีต้ังไว  1,077,500.-  บาท  (หน่ึงลานเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน-
หารอยบาทถวน) 

1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
 1.1  แบบรูปรายการละเอียด 
 1.2  แบบเสนอราคา 
 1.3  แบบสัญญาจาง 
 1.4  แบบหนังสือคํ้าประกัน  (หลักประกันสัญญา) 
 1.5  …………-………………….. 

2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
 2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรบัจางทํางานที่สอบราคาจาง    และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนช่ือผูทิง้
งานของทางราชการ    รัฐวิสาหกจิ   หรอืหนวยงานบรหิารราชการสวนทองถ่ิน    หรือหามติดตอหรือหามเขา
เสนอราคากับองคการบรหิารสวนตําบล 
 2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน         ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสัง่ใหสะสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

 2.3  ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา    มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่
สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวารอยละ 50  จํานวนเงิน  538,750.-  บาท  และเปนผลงานที่เปนคูสัญญา 
โดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน   หนวยงานอื่นซึ่ง
กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหาร
สวนตําบลเช่ือถือ 

2.4  เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตน  ในการจางขององคการบริหารสวนตําบล    ไรใหม
พัฒนา  

2.5  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน
ตําบลไรใหมพัฒนา ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม  ในการสอบราคาจางครั้งน้ี 

2.6  บุคคลหรือนิติบุคคล ที่จะเขาเปนผูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับราย จายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวน ในสาระสําคัญ 

2.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนผูสัญญา กับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ จัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government:e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซตศูนยขอมูลการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

2.8  คูสัญญาเขารับและจายเงินผานบัญชีธนาคารเวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่น
บาท คูสัญญาอาจจะจายเปนเงินสดก็ได 
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3.  หลักฐานการเสนอราคา 
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพรอมกบัซองใบเสนอราคา    โดยแยกไวนอกซอง 

ใบเสนอราคาเปน   2   สวน 
    สวนท่ี 1  เอกสารนอกซองสอบราคา  ประกอบดวย 

(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคลใหย่ืน ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณหสนธิ (ปปจจุบัน) บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืนสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถาม)ี สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  

 (3) หนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมรับรองสําเนาถูกตอง ( ในกรณีที่มีการกําหนดผลงาน
ตามขอ 2.3 ) 

สวนท่ี 2 เอกสารในซองสอบราคา ประกอบดวย 
 (1) บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดย่ืนซองเสนอราคา 
 (2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให

บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
 (3) สําเนาประจําตัวประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน ของผูย่ืนซองเสนอราคาพรอมทั้งรับรอง

สําเนาถูกตอง 
  (4) ใบเสนอพรอมใบแจงปริมาณงาน 

  (5) สําเนาใบเสรจ็การซื้อเอกสารสอบราคาจาง  
(6)  สําเนารบัรองภาษีมูลคาเพิ่ม 
(7)  แบบแสดงการลงทะเบียน e-GP 

4.  การยื่นซองสอบราคา 
4.1  ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาน้ี       โดยไมมี

เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน   ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน 
จํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร  โดยไมมีการขูดลบ  หรือแกไข  หากมีการขูดลบ  
ตก  เติม  แกไขเปลี่ยนแปลง   จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา  (ถามี)  กํากับไวดวยทุก
แหง 

    4.2  ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบญัชีรายการกอสรางใหครบถวนในการ
เสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวย   และ
หรือตอรายการ    ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ทั้งน้ี   ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัว
เลขและตัวหนังสือ   ถาตัวเลขและตัวหนังสอืไมตรงกันใหถือตัวหนังสอืเปนสําคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิน้ซึ่งรวม
คาภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น     และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 
   ราคาที่เสนอ  จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา   30  วัน  นับแตวันเปดซองสอบราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 

   4.3   ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสรจ็   ไมเกิน  90  วัน   
นับถัดจากวันลงนามในสญัญาจาง  หรอืวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน   

   4.4  กอนย่ืนซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจรางสญัญา  แบบรูปและรายละเอียด  ฯลฯ  
ให ถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนทีจ่ะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
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4.5 ผูเสนอราคาจะตองย่ืนซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการ

เปดซองสอบราคา  โดยระบุไวท่ีหนาซองวา  " ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจางเลขท่ี  7/2559  โดย
ย่ืนโดยตรงตอองคการบรหิารสวนตําบล  ระหวางวันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่  7  เดือน  
กันยายน  พ.ศ. 2559  ณ ที่ ทําการองคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา อําเภอชะอํา จงัหวัดเพชรบรุ ี     
ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเวนวันที่  7 กันยายน  2559  ต้ังแตเวลา  08.30-12.00  น.)  และวันที่  31 
สิงหาคม  2559   ใหย่ืนซองสอบราคา ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบรหิารสวน
ตําบลอําเภอชะอํา   ต้ังแตเวลา  09.00 น.  ถึงเวลา  12.00  น. 
           เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันที่  8  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2559  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสาร
การซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลอําเภอชะอํา   ต้ังแตเวลา  10.00  เปนตนไป    

   5.   หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณาราคา  
          5.1  ในการสอบราคาครั้งน้ี   องคการบรหิารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
           5.2   หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  2  หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ  3   หรือย่ืนซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ  4   คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาจะไมรับพจิารณาราคาของผูเสนอราคารายน้ัน  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย   หรือผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอองคการบรหิารสวนตําบลเทาน้ัน 

5.3 องคการบรหิารสวนตําบลสงวนสิทธ์ิไมพจิารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผัน 
ในกรณี   ดังตอไปน้ี 

(1) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายน้ัน  ในบัญชีผูรบัเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการ 
รับเอกสารสอบราคาขององคการบรหิารสวนตําบล    

(2) ไมกรอกช่ือนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหน่ึงอยาง 
ใดหรือทัง้หมดในใบเสนอราคา 

(3)   เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดใน     เอกสารสอบราคาทีเ่ปน
สาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือช่ือพรอมประทับตรา  (ถาม)ี  กํากับไว 

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรอืในการทําสญัญา          คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลมสีิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจรงิ   สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจรงิอื่นใดที่
เกี่ยวของกบัผูเสนอราคาได   องคการบรหิารสวนตําบลมสีิทธิทีจ่ะไมรับราคาหรอืไมทําสัญญาหากหลกัฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรอืไมถูกตอง 

5.5 องคการบรหิารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรบัราคาตํ่าสดุ      หรือราคาหน่ึงราคา
ใดหรือราคาที่เสนอทัง้หมดก็ได  และอาจพจิารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด        หรือเฉพาะรายการหน่ึง
รายการใด  หรืออาจยกเลิกการสอบราคาโดยไมพจิารณาจดัจางเลยก็ไดสุดแตจะพจิารณา  ทั้งน้ี  เพื่อประโยชน
ของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ  มิได  รวมทั้งองคการบรหิารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู
เสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน  หากมีเหตุที่เช่ือไดวา  การเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมกีารสมยอมกัน
ในการเสนอราคา 
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  ในกรณีที่ผูเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสญัญาได  
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการบรหิารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคาน้ันช้ีแจงและแสดงหลกัฐานที่ทํา
ใหเช่ือไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสรจ็สมบรูณ     หากคําช้ีแจงไมเปนทีร่ับฟงได  
องคการบรหิารสวนตําบลมีสทิธิที่จะไมรบัราคาของผูเสนอราคารายน้ัน 

6.  การทําสัญญาจาง 
           ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสญัญาดังระบุในขอ  1.3  กับองคการบริหาร
สวนตําบลภายใน  7   วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจง  และจะตองวางหลกัประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากบั 
รอยละหา  ของราคาคาจางทีส่อบราคาได   ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใช
หลักประกันอยางหน่ึงอยางใด  ดังตอไปน้ี 

6.1  เงินสด 
6.2   เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบรหิารสวนตําบล  โดยเปนเช็คลงวันที่ทําสัญญาหรือ 

กอนหนาน้ัน  ไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
6.3   หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสอืคํ้าประกันดังระบุใน   

ขอ  1.4   
6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
6.5 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรบัอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย 

และประกอบธุรกจิคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว     โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสอืคํ้าประกันของ
ธนาคารตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด  (การใชหลักประกันตามขอน้ีใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางที่มี
วงเงินไมเกิน  10  ลานบาท) 
           หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ียภายใน    15  วัน         นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา 
(ผูรับจาง)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

7.  คาจางและการจายเงิน  (สัญญาเปนราคาเหมารวม)    
                 ผูจางจะจายเงินแกผูรบัจางจํานวน     1      งวด      เมื่อผูรับจางสงมอบงานถูกตองตาม

สัญญาและคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ ไดตรวจรบังานพสัดุไวเปนที่เรียบรอยแลว 
8.  อัตราคาปรับ 

คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10   ของคาจางตามสัญญาตอวัน  
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
   ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ      หรือทําสญัญาจางตามแบบดังระบุในขอ  1.3  

แลวแตกรณี   จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางทีเ่กิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา  2  ป นับ
ถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรบัมอบงาน โดยผูรบัจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหไดดีดังเดิม
ภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งน้ี  ต้ังจายจากเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  

2559  
10.2    เมื่อองคการบรหิารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลง

จางตามสอบราคาจางแลว   ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพือ่งานจางดังกลาวเขามาจากประเทศ และ
ของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางทีม่ีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบรกิารรับขนไดตามทีร่ัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคา  ซึง่เปนผูรบัจางจะตองปฎิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี  ดังน้ี 
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(1)    แจงการสั่งหรือนําสิง่ของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน   7  วัน  นับถัดจากวันที่ผูรับจางสัง่หรือซื้อของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของ
ที่รัฐมนตรีวาดวยการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทกุโดยเรืออื่นได 

(2) จัดการใหสิง่ของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย   หรอืเรือที่มสีทิธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก 
ตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ใหบรรทกุสิง่ของน้ันโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย      ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรอื
เปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทกุโดยเรืออื่น 
        (3)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผูรับจางจะตองรบัผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 

10.3  ผูเสนอราคาซึง่องคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลอืกแลว       ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาทีท่างราชการกําหนดระบุในขอ  6  องคการบรหิารสวนตําบลอาจพจิารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหาย(ถาม)ี  รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ 

10.4  องคการบรหิารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไข        เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดใน
แบบสญัญาใหเปนไปตามความเห็นชอบของอัยการจังหวัดหรืออัยการสงูสุด (ถาม)ี 

      11.  มาตรฐานฝมือชาง 
 เมื่อองคการบรหิารสวนตําบลไรใหมพัฒนา      ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรบัจาง

และไดตกลงจางกอสรางตามประกาศน้ีแลว   ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว   ผู
เสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง  จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผู
มีวุฒิบัตรระดับ   ปวช. ปวส.และ ปวท.  หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองใหเขารับราชการไดใน
อัตราไมตํ่ากวารอยละ   10   ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน   ในแตละสาขาชางแต
จะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปน้ีดังตอไปน้ี 
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11.2 …………………………………………….. 
11.3    ……………………………………………. 

12. ในระหวางระยะเวลาการกอสราง  ผูรบัจางพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด 
 

องคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา 
 
 

วันท่ี   25    เดือน   สิงหาคม   พ.ศ. 2559 
 

 
 

 


