
 

 

 

  
    

 

 

 

    

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาคอย 
เรื่อง   สอบราคาจางเหมาตามโครงการปรับปรุงศูนยพฒันาตําบล หมูที่ ๑๑ บานวังพลับ  

ตําบลทาคอย อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี  
----------------------------------------------------------------------- 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลทาคอย มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมาตามโครงการ
ปรับปรุงศูนยพัฒนาตําบล หมูที่ ๑๑ บานวังพลับ ตําบลทาคอย อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย นั้น ราคากลางในการ
จัดจางในคร้ังนี้  เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน   ๒๕๐,๐๐๐  บาท  (-สองแสนหาหมื่นบาทถวน-) 

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
๑. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ทีมี่อาชีพรับจางทํางานที่เก่ียวกับสอบราคากอสรางดังกลาว 
๒. ไมเปนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเปนผูทิ้งงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
๓. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไมนอยกวา  ๑๒๕,๐๐๐  บาท                                                                                                      
กําหนดดูสถานที่กอสราง  พรอมรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันท่ี  ๑๒  มีนาคม  

๒๕๕๘  ระหวางเวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทาคอย  
กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหวาง 

เวลา ๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ ณ สวนการคลังองคการบริหารสวนตําบลทาคอย  
*เฉพาะในวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหวางเวลา ๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. กําหนดย่ืนซองสอบราคา 
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น อําเภอทายาง จังหวัด
เพชรบุรี (ช้ัน ๑)*   

กําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป ณ ศูนย
รวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุร ี(ช้ัน ๑) 

ผูสนใจติดตอขอรับ/ซ้ือเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท  ไดที่ ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลทาคอย อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี ระหวางวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี  ๒๔ มีนาคม 
๒๕๕๘ ระหวาง เวลา ๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๓๒๗๗-๒๒๗๗ 
หรือ WWW.Thakoy.go.th ในวันและเวลาราชการ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

(นายณรงค    อุทัยธรรม) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาคอย 

 
 
 
 



เอกสารสอบราคาจาง  เลขที่  ๓/๒๕๕๘ 
โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาตําบล หมูที่ ๑๑ บานวังพลับ 

 ตําบลทาคอย อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี  
ตามประกาศองคการบริหารตําบลทาคอย 
ลงวันที่  ๙  เดือน มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

-------------------------------- 
องคการบริหารสวนตําบลทาคอย ซ่ึงตอไปนี้ เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล”                

มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมาตามโครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาตําบล หมูที่ ๑๑ บานวังพลับ ตําบล     
ทาคอย อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย โดยวิธีสอบราคาจาง มีขอแนะนํา และขอกําหนด  ดังตอไปนี้   
  ๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
  ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
  ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
  ๑.๓ แบบสัญญาจาง 

๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)     
  ๑.๕ บทนยิาม 
        (๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 

      (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
        (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
        (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
  ๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
  ๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง  และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อ
ผูทิ้งงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอ
ราคากับองคการบริหารสวนตําบล 
  ๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย   
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
  ๒.๓ ผูเสนอราคาจะตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจางในวงเงินไม
นอยกวา     ๑๒๕,๐๐๐    บาท  และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมาย 
วาดวยระเบียบราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ 
  ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา  ดังนี ้
  ๓.๑ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทและสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)  
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

๓.๒ หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน   

๓.๓ สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง   
  ๓.๔ บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ  
คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย 
  ๓.๕ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา 
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๔. การย่ืนซองสอบราคา 
  ๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด  ๆ  
ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
ตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข  
เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา  พรอมประทับตรา  (ถามี)  กํากับไวดวยทุกแหง 
  ๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการ กอสรางใหครบถวนในการ
เสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวย 
และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัว
เลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสอืไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซ่ึงรวม
คาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายทั้งปวงไวแลวราคาที่เสนอ  จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอย
กวา    ๓๐    วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา โดยภายในกําหนดยื่นราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตน
ไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
  ๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสราง แลวเสร็จไมเกิน      ๓๐     วัน
นับถัดจากในวันลงนามในสัญญาจาง (หรือวันที่รับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบล ใหเริ่มทํางาน) 
  ๔.๔ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ 
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคา 

๔.๕  ผูเสนอราคา จะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี  ๓/๒๕๕๘”  
ยื่นตอคณะกรรมการรับและเปดซองสอบราคา ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหวาง 
เวลา ๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ ณ สวนการคลังองคการบริหารสวนตําบลทาคอย  
*เฉพาะในวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหวางเวลา ๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. กําหนดย่ืนซองสอบราคา 
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น อําเภอทายาง จังหวัด
เพชรบุรี (ช้ัน ๑)*    

เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแลว จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละราย

วาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองในการเสนอราคา 

หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคา
วามีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตอขอ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือก และองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะ
กรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทาง
ราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 

ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคา ที่มี
ประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต
วันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด 
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คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะเปดซองสอบราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวขางตน ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี (ช้ัน ๑)  ในวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป 

การยื่นอุทธรณตามวรรค ๕ ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง
และในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวาการยกเลิกการเปดซอง
ใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
ยกเลิกการเดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
  ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสิน ดวย  ราคารวม 

๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
สอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย    
หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวา 
จะเปนประโยชนตอองคการบริหารตําบลเทานั้น 
  ๕.๓ องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้ 
             (๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 
        (๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล  (บุคคลธรรมดา)  หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยาง
ใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                        (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่ กําหนดในเอกสารสอบราคาที่ เปน
สาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
        (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ
ชื่อพรอมประทับตรา ( ถามี ) กํากับไว 

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
หรือ   องคการบริหารตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวของ
กับผูเสนอราคาได องคการบริหารตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง 
  ๕.๕ องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ มิได  รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคา
เสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต  
หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา เชน การเสนอราคาเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอ
ราคาแทน เปนตน 
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ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได  
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ องคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคํา
ชี้แจงไมเปนที่รับฟงได  องคการบริหารตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

  ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวาผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามที่ประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๕ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับ ผูเสนอราคา   
รายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม ตามขอ ๑.๕ “อบต.” มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจาก
ประกาศรายชื่อ ตามขอ ๑.๕ “อบต.” จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน  
  ในกรณีที่หากผูวาราชการจังหวัด พิจารณาเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาดังกลาวได 
  ๖. การทําสัญญาจาง 
  ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับองคการบริหารสวน
ตําบล ภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ     
รอยละหา ของราคาคาจางที่สอบราคาได ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้   

๖.๑ เงินสด 
  ๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
กอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของราชการ 
  ๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน  ดังระบุ ในขอ ๑.๔ 

๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุไวในขอ ๑.๔ (๒) 

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย    
  หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ียภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา 
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
  ๗. คาจางและการจายเงิน (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
  องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปน        ๑          งวด   ดังนี้ 
  งวดที่ ๑ (งวดเดียว)  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ   ๑๐๐    ของคาจาง  เม่ือผูรับจางได
ปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา  รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 

๘. อัตราคาปรับ 
คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ     ๐.๑๐     ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

  ๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ  
๑.๓  แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา     
๒   ป นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการ
ไดดีดังเดิมภายใน  ๑๕   วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
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๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้  ไดมาจาก  เงินอุดหนุนท่ัวไป 
องคการบริหารสวนตําบลทาคอย จะแจงใหผูชนะการสอบราคาเขาทําสัญญา เมื่อไดรับเงิน

อุดหนุนดังกลาว  
๑๐.๒ เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลง

จางตามสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และ
ของนั้นตองนําเขาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพณิชยนาวี ดังนี้ 
 (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
 (๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมพาณิชยนาวีให
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 

๑๐.๓ ผูเสนอราคาซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดระบุไวในขอ ๖ องคการบริหารสวนตําบลจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผู
ออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผู
ทิ้งงานตามระเบียบทางราชการ 
  ๑๐.๔ องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญา ใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
  ๑๑. มาตรฐานฝมือชาง 
  เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและ ไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมี
และใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ 
ปวช. ปวส.  และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมต่ํา
กวารอยละ ๑๐  ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 

๑๒. ในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ  
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบ

ไดกําหนดไวโดยเครงครัด  
                                                                         องคการบริหารสวนตําบลทาคอย  
 
 
 

                                                                                  (นายพัลลภ    มาคลาย) 
                                                                                       เจาพนักงานพัสดุ 

             วันที่  ๙  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 


