
    เอกสารสอบราคาจาง  เลขท่ี 9/2558 
 โครงการกอสรางบานพักพนักงานสวนตําบล  

หมูท่ี 3 ตําบลดานแมแฉลบ 
       ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ   

     ลงวันท่ี   11   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2558 

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

ดวยองคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ   มีความประสงคจะ สอบราคาจาง โครงการกอสรางบานพัก
พนักงานสวนตําบล หมูท่ี 3 ตําบลดานแมแฉลบ ขนาดกวาง 5.00  เมตร ยาว 13.00 เมตร จํานวน 5 หอง  
รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.กําหนด  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

 

๑.เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด,เอกสารแนบทาย 
๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
๑.๓  แบบสัญญาจาง 
๑.๔  แบบหนังสือค้ําประกัน  

            (๑)หลักประกันสัญญา  
 ๑.5  บทนิยาม 

(๑) ผูเสนอราคามีผลประโยชนรวมกัน 
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

๑.6  แบบบัญชีเอกสารแนบซองเสนอราคา 
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

 ๑.7  บัญชีแสดงปริมาณคาวัสดุและแรงงาน 
     

         ๒.คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

2.๑  เปนนิติบุคคล    หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจางทํางานตามเอกสารสอบราคาดังกลาว 
๒.2 ไมเปนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวน

ทองถิ่น  ในขณะที่ย่ืนซองสอบราคา 
2.๓ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิความคุมกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมี

คําส่ังใหสละสิทธิความคุมกันเชนวานั้น 
2.๔ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคา ใหองคการบริหารสวนตําบล  ณ          

วันประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคา
จางครั้งนี้ 

2.5 นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา ท่ีจะเขามาเปนคูสัญญากับหนวยงานของภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ( e-GovernmentProcurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  แลวเทานั้น 

 
 

/...3. หลักฐาน 
          
 



 

 ๓.หลักฐานการสอบราคา 
๓.๑ ใบเสนอราคา และบัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงานซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ คาแรง 

ภาษีประเภทตาง ๆ รวมท้ังกําไรไวดวย 
๓.๒  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซองใบเสนอ

ราคาเปน 2 สวน คือ 
 

๓.2.๑  สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
                     (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
        (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 
           (2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหย่ืนสําเนาสัญญาของการเขารวมคา 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็
ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหย่ืนเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 
   (3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืนสําเนาสัญญาของการเขา
รวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใช
สัญชาติไทย ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหย่ืนเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 
  (4) เอกสารตางๆ  
                  ๔.๑ (   ) สําเนาทะเบียนพาณิชย   
                  ๔.๒ (   ) สําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  
                  ๔.๓ (   ) บัญชีเอกสารสวนที1่ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) 
  ๓.๒. ๒ สวนท่ี ๒  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                      (๑) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมป ตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
     (๒)  สําเนาใบเสร็จคาซ้ือเอกสารสอบราคา   เอกสารสวนที่ ๒  ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับซองใบ
เสนอราคา ตามแบบในขอ๑.๗ (๒) 
 ๓.๒.๓ ซองเสนอราคาที่ย่ืนตอองคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ และลงทะเบียนรับซองแลวจะถอน
คืนมิได 

๔.การเสนอราคา 
 ๔.๑ ผูเสนอราคาตอง ย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ 
ทั้งส้ิน  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจนจํานวนเงินที่เสนอ
จะตองระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข  หากมีการขูด ลบ ตก เติม แกไข  
เปล่ียนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา  พรอมประทับตรา  (ถามี)  กํากับไวดวยทุกแหง  

๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการใหครบถวน  และกรอกรายละเอียดทุก
รายการ ใหชัดเจน และรายละเอียดการคํานวณคางานนี้จะตองเปนไปตามหลักวิชา หากบัญชีรายการกอสราง
ดังกลาว ไมพอท่ีจะกรอกปริมาณวัสดุและราคากอสรางใหผูเสนอราคาจัดพิมพตอทายโดยอนุโลมตามแบบแนบทาย
เอกสารประกาศนี้ 

/….ในการเสนอ 



 

 ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม ตามเง่ือนไข
ท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลข
และตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากร
อื่น  และคาใชจายท้ังปวงไวแลว  

 

ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคา โครงการไมนอยกวา... ...45.....วัน   นับแตวันเปดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

   
 ๔.๓ ผูเสนอราคาจะตอง   กําหนดเวลาดําเนินการกอสราง  
 

โครงการกอสรางบานพักพนักงานสวนตําบล  หมูท่ี 3 ตําบลดานแมแฉลบ  ขนาดกวาง  5.00  เมตร 
ยาว 13.00 เมตร จํานวน 5 หอง  รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.กําหนด  กําหนดแลวเสร็จ ไมเกิน ..130...วัน 

 

     ๔.๔ กอนยื่นซองสอบราคา   ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวน
และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธานคณะกรรม การ
เปดซองสอบราคา  โดยระบุไวท่ีหนาซองวา    “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจาง  เลขท่ี  9/๒๕๕8  ”   
โดยยื่นโดยตรงตอเจาหนาท่ีรับซองขององคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ     กําหนดยื่นซองสอบราคา               
ในวันท่ี  11  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2558  ณ ศูนยขอมูลขาวการจัดซ้ือ/จางอําเภอศรีสวัสด์ิ เวลา 08.30-
16.30 น. และระหวางวันท่ี 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึงวันท่ี 25  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2558   ณ 
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ   เวลา08.30-16.30 น. ในวันราชการ 

 
เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  (ใชนาฬิกาขององคการบริหาร

สวนตําบลดานแมแฉลบ) 
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวาเปนผูเสนอ

ราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม และประกาศ
รายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคา พบวา         
มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ (๒)  และคณะกรรมการฯ  
เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคาและประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก  และจะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความ
รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว   
           ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา   เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น   ณ  วันประกาศสอบราคาหรือเปนผูเสนอ ราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําส่ังดังกลาว ตอปลัดกระทรวงภายใน  ๓   วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด 
 
 

/…คณะกรรมการ 
 



            คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะ เปดซอง ใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวขางตน  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวการจัดซื้อ/จางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  ในวันที่  26 
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558    ต้ังแตเวลา ๑๐.3๐ น. เปนตน 
       การย่ืนอุทธรณตามวรรค ๕  ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวนแต
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิง                               
ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกซองใบเสนอราคาดังกลาวได 
 

๕.หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
๕.๑  ในการสอบราคาจางครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะตัดสินจากราคารวม 
๕.๒  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  ๒    หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคา ไมถูกตอง

หรือไมครบถวนตามขอ  3  หรือย่ืนซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ  ๔   แลว   คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะ
ไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น     เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือที่ผิดแผกไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ     ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน
ตอองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น 

๕.๓  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้ 

(๑)  ไมปรากฏชื่อเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 

(๒)  ไมกรอก   ชื่อนิติบุคคล   หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราค าอยางหนึ่งอยางใดหรือทั้งหมดในใบ
เสนอราคา  

(๓)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เปนสาระสําคัญ หรือ
มีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

(๔)  ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ   ตก  เติม   แกไข   เปล่ียนแปลง     โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ
ชื่อพรอมประทับตรา (ถาม)ี กํากับไว 

 

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการบริหาร
สวนตําบลดานแมแฉลบ  มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับ           
ผูเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ  มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 

 

๕.๕  องคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ  ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยมาพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้  เพ่ือประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบล  เปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรอง
คาเสียหายใด ๆ  มิไดรวมทั้ง องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคา
เสมือนเปนผูทิ้งงาน   หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอ
ราคาแทน เปนตน  ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได  
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือองคการบริหารสวนตําบล จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทํา
ใหเชื่อไดวา  ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ  หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได  
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

/…5.6 ในกรณี 
 



๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.5   เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคา  รายอื่น 
ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง เปนธรรม ตาม
ขอ ๑.๖ องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจาก
ประกาศรายชื่อ ตามขอ ๔.๕ และองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 
 ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลว            
จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิง  ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 
    

๖.การทําสัญญาจาง 
องคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบจะเรียกทําสัญญาก็ตอเมื่อไดรับการอนุญาตจากกรมอุทยานใหใช

พ้ืนที่แลวเทานั้น ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓  กับองคการบริหาร
สวนตําบลภายใน   ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจง  และจะตองวาง หลักประกันสัญญาเปนจํานวน เงินเทากับ  
รอยละ  ๕  ของราคาคาจางท่ีสอบราคา ได  ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

๖.๑  เงินสด 
๖.๒  เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหกับองคการบริหารสวนตําบล  โดยเปนเช็คลงวันที่ท่ีทําสัญญาหรือกอนหนานั้น

ไมเกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ 
๖.๓  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ๑.๔ (๑) 
๖.๔  พันธบัตรรัฐบาลไทย      
๖.๕  หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย    บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน

หลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ํา
ประกันดังระบุในขอ ๑.๔(๑)  หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบ
ราคา   (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

 

 ๗. คาจางและการจายเงิน  
 ผูรับจางตองทําสัญญาจางตอองคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ และใหชําระอากรเปนตัวเงินแทนการ
ปดแสตมปตอพนักงานเจาหนาที่อากรแสตมป ในราคาท่ีตกลงจางตามระเบียบของกรมสรรพกร ซึ่งองคการบริหาร
สวนตําบลดานแมแฉลบ จะจายเงินคาจางเปนรอยละของราคาคากอสรางท้ังหมดโดยแบงออกเปน ... 2....งวดแลว
เสร็จภายใน 130 วัน นับถัดวันลงนามในสัญญาจาง โดยแบงงวดงาน ดังตอไปนี้  

งวดท่ี ๑ เปนเงินในอัตรารอยละ  50%  ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติ งานดังตอไปนี้แลวเสร็จ
เรียบรอย 

- งานดิน   
- งานโครงสราง 
- งานโครงหลังคา 
- งานผนัง   
- งานผิวพ้ืน  
- งานฝาเพดาน 
และแลวเสร็จภายใน  75  วัน / 

 
/…งวดที่ 2  



งวดท่ี 2 งวดสุดทายเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ  50 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ กอสรางหรือปรับปรุง  ใหสะอาดเรียบรอย ใหแลวเสร็จ
ภายใน 130 วัน  

 

๘. อัตราคาปรับ 
 

คาปรับตามสัญญาจางขอ 15  จะกําหนดในอัตรารอยละ  0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
 

๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
 

ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาจางตามแบบ  ดังระบุในขอ ๑.๓  แลวแต
กรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา  2  ป   นับถัดจาก
วันท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน  โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  
๗ วัน   นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง  

 

๑๐ .ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
๑๐.๑  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้  ได มาจากเงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน   ตามขอบัญญัติ 

องคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ    ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2558   
 

โครงการกอสรางบานพักพนักงานสวนตําบล  หมูท่ี 3 ตําบลดานแมแฉลบ  ขนาดกวาง  5.00  เมตร 
ยาว 13.00 เมตร จํานวน 5 หอง  รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.กําหนด 

ราคากลางเปนเงิน   1,821,000.-บาท (หน่ึงลานแปดแสนสองหม่ืนหน่ึงพันบาทถวน)   
     

๑๐.2 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดเปนผูรับจาง และไดตกลง
จางตามสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําส่ิงของมา เพ่ืองานจาง ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และ
ของนั้นตองนํามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซึ่งเปน ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้ 

(๑)  แจงการส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ ผูรับจางส่ังหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของรัฐมนตรี
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได     

 (๒)  จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิกับเรือไทยจากตางประเทศมายัง
ประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ใหบรรทุกส่ิงของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช
เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกลงเรืออื่น หรือเปนของที่คณะรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

 

(๓)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑)  หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
พาณิชยนาวี 

๑๐.3  ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดระบุในขอ ๖ องคการบริหารสวนตําบล อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย  (ถามี)  
รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๐.4   องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือขอ กําหนด ในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถาม)ี  

/…11.มาตรฐาน 



      

๑1.มาตรฐานฝมือชาง 
 

 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง  และไดตกลง
จาง ตามประกาศนี้แลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผาน
ทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.  และ  ปวท.  
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได   ในอัตราไมต่ํากวารอยละ  ๑  ของแตละสาขา
ชาง  แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย.......1.......คน   ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 

๑1.๑ วิศวกรโยธา   จํานวน ... ..-....คน 
๑1.๒ ชางกอสรางชางโยธา            จํานวน ....1....คน 
 

 

๑2 .การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวางระยะเวลาดําเนินการกอสรางบานพักพนักงานสวนตําบล หมูท่ี 3 ตําบลดานแมแฉลบ ขนาด

กวาง 5.00  เมตร ยาว 13.00 เมตร จํานวน 5 หอง  รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.กําหนด 
ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

 

 รายการละเอียดและเงื่อนไขเอกสารสอบราคาจางฉบับนี้ มีผลใชบังคับ  และเปนสวนหนึ่งของประกาศสอบ
ราคา และสัญญาจางดวย 

 
                       
 

องคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ 
 

         
  หัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ

                    วันท่ี   11  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕8 
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