
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำาบลโนนสมบูรณ์
เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายนำ้า  คสล.   จำานวน  2  โครงการ  

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

ดว้ยองค์การบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายนำ้า 
คสล. ม.3,7  จำานวน  2  โครงการ    (2  สัญญา)  รายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  10/2555  ลง
วันที่  22  สิงหาคม  2555  ดงัน้ี   

            
            โครงการท่ี      1    ก่อสร้างรางระบายนำ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก      บ้านหนองเม็ก      หมู่ท่ี     3    

ราคากลาง 278,500.- บาท  ระยะเวลาดำาเนินการ  30 วนั

            โครงการท่ี      2    ก่อสร้างรางระบายนำ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก      บ้านศรีสำาราญ      หมู่ท่ี     7    
ราคากลาง 241,100.- บาท  ระยะเวลาดำาเนินการ  30  วัน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี
1.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชพีรับจ้างทำางานที่สอบราคาดังกล่าวซ่ึงมีผลงานก่อสรา้ง

ประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคา  
-โครงการที่  1  ไม่น้อยกว่า 139,250.- บาท
-โครงการที่  2  ไม่น้อยกว่า 120,550.- บาท

2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถ่ิน และได้แจ้งเวยีนชื่อแล้ว 

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคำาสั่งให้สละสิทธิค์วามคุ้มกันเช่นว่าน้ัน

4. ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำาบล 
ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำาการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้าง
ครั้งน้ี

5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจา่ย  หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำาคัญ
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6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดำาเนินการจัดซ้ือจดัจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement:e-GP)  ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชี
กลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ

-  กำาหนดดูสถานท่ีก่อสรา้ง  ในวันที่    4  กนัยายน  2555    ระหวา่งเวลา   10.00   น.  ถึง   11.00  
น.  ณ  สถานที่ก่อสรา้ง  ตำาบลโนนสมบูรณ์  อำาเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น  และกำาหนดรับฟังคำาชี้แจงราย
ละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่    4  กันยายน  2555    เวลา   13.00   น.   เป็นต้นไป 
ณ  ที่ทำาการองค์การบริหารส่วนตำาบลโนนสมบูรณ์  (ผู้ไม่มาดูสถานที่และฟังคำาชี้แจง ตามวันและเวลาที่กำาหนด 
ถือว่าได้ทราบสถานที่ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ดแีล้ว เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคเกิดข้ึนในเวลาทำางานจะ
นำามาอา้งให้พ้นผดิต่อองค์การบริหารส่วนตำาบลโนนสมบูรณ์มิได้)

-  กำาหนดยื่นซองสอบราคา      ในวันที่   22  สิงหาคม  2555  ถึงวันท่ี  4  กันยายน  2555    
ระหวา่งเวลา  08.30-16.30  น. ณ  ส่วนการคลังองคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์  ในวันและเวลาราชการ  
และ  ในวันที่  5  กันยายน  2555  เวลา  08.30-16.30  น.  ณ  ศูนยร์วมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจา้งของ
องค์การบริหารส่วนตำาบลระดับอำาเภอ  ทีว่่าการอำาเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น  โดยแยกยื่นแต่ละโครงการ

-  กำาหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่   6  กนัยายน  2555   เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำาบลระดับอำาเภอ  ที่วา่การอำาเภอบ้านแฮด 

-  ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ ซื้อเอกสารสอบราคาในราคา    
-โครงการที่  1  ชดุละ 500.- บาท
-โครงการที่  2  ชดุละ 500.- บาท

ได้ทีส่ำานักงานองค์การบริหารส่วนตำาบลโนนสมบูรณ์  เลขที่   222    หมู่ที่  1  ตำาบลโนนสมบูรณ์   
อำาเภอบ้านแฮด    จังหวัดขอนแก่น    ระหว่างวันที่   22  สิงหาคม  2555   ถึงวันที่  4  กันยายน  2555  หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  (043)  267036  ,267035  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ   ณ   วันที่   22   เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.  2555

 
(นายวิรตัน์   ชาวศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลโนนสมบูรณ์



เอกสารสอบราคาจ้าง เลขท่ี   10/2555
การจ้างทำาโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้า  คสล.

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำาบลโนนสมบูรณ์     ลงวันท่ี    22  สิงหาคม  2555
---------------------------------

องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์  ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า  “ องคก์ารบริหารสว่นตำาบล ”  มีความ
ประสงค์จะสอบราคาจา้งเหมากอ่สร้างรางระบายนำ้า  คสล.  ม.3,7 ตำาบลโนนสมบูรณ์  อำาเภอบ้านแฮด  จังหวัด
ขอนแก่น  จำานวน  2  โครงการ  (2  สัญญา) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

            โครงการท่ี      1    ก่อสร้างรางระบายนำ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก      บ้านหนองเม็ก      หมู่ท่ี     3    
  กอ่สร้างรางระบายนำ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 0.30 เมตร ยาว 125.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 

0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร  พรอ้มฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.10 เมตร และเทคอนกรีตเสริมเหล็กตามแนว
ยาวเชื่อมถึงถนน  พรอ้มตดิตั้งป้ายโครงการจำานวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำาหนด (จากหน้าวัดเสนชัยดาประสิทธิ์
ไปทาง บ้านนายใบ  สิงห์สาย)  

ราคากลาง 278,500.- บาท  ระยะเวลาดำาเนินการ  30  วัน

            โครงการท่ี      2    ก่อสร้างรางระบายนำ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก      บ้านศรีสำาราญ      หมู่ท่ี     7    
ก่อสร้างรางระบายนำ้าคอนกรตีเสริมเหล็ก ความยาวรวม 112.00 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ลึก

เฉลี่ย 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร  พร้อมฝาปิดคอนกรตีเสริมเหล็ก หนา 0.10 เมตร และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตามแนวยาวเชื่อมถึงถนน  พรอ้มตดิตั้งป้ายโครงการจำานวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำาหนด (จากบ้านนายคำาสิงห์  
ไปทางบ้านนางคำาศรี  อินทะสอน)  

ราคากลาง 241,100.- บาท  ระยะเวลาดำาเนินการ  30  วัน

โดยมีข้อแนะนำาและข้อกำาหนด  ดงัต่อไปน้ี
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือคำ้าประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5 ......................................................................

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำางานที่สอบราคาจ้าง  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ

ผู้ทิ้งงานของทางราชการ รฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอ
ราคากับองค์การบริหารส่วนตำาบล

/2.2  ผู้เสนอ...
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2.2  ผู้เสนอราคาตอ้งไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคีำาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน

2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานก่อสรา้งประเภทเดียวกันกับงาน
ที่สอบราคาจา้งในวงเงินราคา

-โครงการที่  1  ไม่น้อยกว่า 139,250.- บาท
-โครงการที่  2  ไม่น้อยกว่า 120,550.- บาท 

และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถ่ิน  หน่วยงานอื่นซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ เป็นราชการบริหารสว่นท้องถ่ิน  รฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำาบลเชื่อถือ

   2.4 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำาคัญ

   2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดำาเนินการจดัซ้ือจัดจา้งดว้ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement:e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรม
บัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ

3.  หลกัฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังน้ี
3.1 สำาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  และสำาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  

(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำาเนาถูกต้อง
3.2 หนังสือมอบอำานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำานาจให้

บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.3 สำาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสรา้งพร้อมทั้งรับรองสำาเนาถูกต้อง  (ในกรณีที่มกีารกำาหนด

ผลงานตามข้อ 2.3)
3.4 บัญชีรายการก่อสรา้ง หรือใบแจ้งปริมาณงาน  ซ่ึงจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน

ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำาไรไวด้้วย
3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา

4.  การยื่นซองสอบราคา
4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาน้ี โดยไม่มีเงื่อนไข

ใดๆ จะต้องระบุตรงกันทั้งตวัเลขและตัวอักษรโดยไม่มกีารขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง จะต้อง ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
จำานวนเงินที่เสนอลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำากับไว้ด้วยทกุแห่ง

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสรา้งให้ครบถ้วนในการเสนอ
ราคา  ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือ
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ต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ท้ังน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตวัเลขและ
ตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซ่ึงรวมค่าภาษี
มูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว  ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอกำาหนดยืนราคา  แต่ละโครงการ
ไม่น้อยกวา่  60  วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในกำาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่
ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
               4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำาหนดเวลาดำาเนินการก่อสร้างแล้วเสรจ็  

-โครงการที่  1  ไม่เกิน  30  วัน
-โครงการที่  2  ไม่เกิน  30  วัน  

และนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารสว่นตำาบลให้เริ่มทำางาน
                กอ่นยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดรู่างสัญญา แบบรูปรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและ
เข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
               ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองให้เรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา” โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “  ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจา้งเลขที่   10/2555  ”  โดย
แยกยื่นแต่ละโครงการ  ยื่นตอ่เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา  ในวันที่   22  สิงหาคม  2555  ถงึวันท่ี  4  กนัยายน 
2555  ณ  ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำาบลโนนสมบูรณ์  ระหว่างเวลา  08.30-16.30  น.  และในวันที่  
5  กันยายน  2555  เวลา  08.30-16.30  น.  ณ  ศูนยร์วมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจา้งขององค์การบริหาร
ส่วนตำาบลระดับอำาเภอ ทีว่่าการอำาเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น  
                เมื่อพ้นกำาหนดยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะเปิดซองสอบราคา  ในวันที่   6  กันยายน  2555   ตัง้แต่เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป  

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งน้ี องค์การบริหารส่วนตำาบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมคีุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่

ถูกต้อง หรือไมค่รบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
จะไม่รับพจิารณาราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือที่ผิดแผกไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำาคัญ  ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พจิารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อองคก์ารบริหารสว่นตำาบลเท่าน้ัน

5.3 องค์การบริหารส่วนตำาบลสงวนสิทธิไมพ่ิจารณาราคาของผู้เสนอราคา   โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณี  ดังต่อไปน้ี

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาขององค์การบริหารสว่นตำาบล 

(2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอยา่งหน่ึงอย่างใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา

/(3)...
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(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำาคัญหรอืมีผล
ทำาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี)  กำากับไว้

5.4 ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการทำาสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การ
บริหารสว่นตำาบลมีสิทธใิห้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได้  องค์การบริหารส่วนตำาบลมีสิทธิที่จะไมร่ับราคาหรือไม่ทำาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง

5.5 องค์การบริหารส่วนตำาบลทรงได้ซ่ึงสิทธทิี่จะไม่รับราคาตำ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำานวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายหน่ึงรายใด   หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไมพ่ิจารณาจัดจา้งเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งน้ี  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
สำาคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารสว่นตำาบลเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกรอ้งค่าเสียหายใด ๆ 
มิได้  รวมทั้งองคก์ารบริหารสว่นตำาบลจะพจิารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน 
หากมีเหตุที่เชื่อได้วา่การเสนอราคากระทำาไปโดยไม่สุจริตหรือมกีารสมยอมกันในการเสนอราคา

      ในกรณีที่ผู้เสนอราคาตำ่าสุดเสนอราคาตำ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำาเนินงานตามสัญญาได้  คณะ
กรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารสว่นตำาบลจะให้ผู้เสนอราคาชี้แจงและแสดงหลักฐานทีท่ำาให้เชื่อได้
วา่ผู้เสนอราคาสามารถดำาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากคำาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  องคก์าร
บริหารสว่นตำาบลมีสิทธทิี่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน

6. การทำาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3  กับองค์การบริหาร

ส่วนตำาบลภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่ไดร้ับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำานวนเงินเท่ากับร้อย
ละห้า  ของราคาค่าจา้งที่สอบราคาได้  ให้องคก์ารบริหารส่วนตำาบลยึดถือไว้ในขณะทำาสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปน้ี

6.1  เงินสด
6.2 เชค็ที่ธนาคารสั่งจา่ยให้แกอ่งค์การบริหารส่วนตำาบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำาสญัญาหรือก่อน

หน้าน้ันไม่เกิน  3   วนัทำาการของทางราชการ
6.3 หนังสือคำ้าประกันของธนาคารภายในประเทศไทย  ตามแบบหนังสือคำ้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสือคำ้าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์

และประกอบธุรกิจคำ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการตา่ง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใชต้ามตัวอยา่งหนังสือคำ้าประกันของ
ธนาคาร ตามที่คณะกรรมการว่าดว้ยการพัสดุกำาหนด  (การใช้หลักประกันตามข้อน้ีใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้าง

/ที่มวีงเงิน...
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ที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท)
หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน  15  วนั  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง)  

พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว         
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 

องค์การบริหารส่วนตำาบลจะจ่ายเงินค่าจา้ง  
     เป็นจำานวนเงินในอัตราร้อยละ  100   ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ

เรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งทำาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
8. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำาหนดในอตัราร้อยละ  0.25   ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน  แต่ไมต่ำ่า
กวา่วันละ  100.-  บาท  (หน่ึงร้อยบาทถ้วน)

9. การรับประกันความชำารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซ่ึงได้ทำาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำาสัญญาจา้งตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่

กรณีจะต้องรับประกันความชำารดุบกพร่องของงานจ้างที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลา  โครงการละ  ไม่น้อยกว่าระยะ
เวลา   2   ปี   นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำาบลได้รับมอบงาน  โดยผูร้ับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำารุดบกพร่อง

10. ข้อสงวนสิทธิในการสอบราคาและอื่น ๆ
 10.1   เงินค่าจา้งสำาหรับงานจา้งครั้งน้ี  ได้มาจากงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ 2555   
จำานวนเงิน  519,600.-  บาท  (-ห้าแสนหน่ึงหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน-)

       การลงนามในสัญญาจะกระทำาไดก้็ต่อเมื่อมีเงินงบประมาณแล้วเท่าน้ัน  
10.2 เมื่อองค์การบริหารสว่นตำาบลได้คดัเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจา้ง

ตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผูร้ับจ้างจะต้องสั่งหรือนำาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และ
ของน้ันต้องนำาเข้ามาโดยทางเรือ ในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามทีร่ัฐมนตรี
วา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกำาหนด  ผู้เสนอราคา ซ่ึงเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเส
ริมพาณิชยนาวี ดังน้ี

(1) แจ้งการสั่งหรือนำาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีภายใน 7 วนั  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซ้ือของจากตา่งประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรี
วา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรอืที่มีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจากตา่งประเทศ
มายังประเทศไทย  เว้นแตจ่ะได้รับอนุญาตจากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวใีห้บรรทุกสิ่งของ
น้ันโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของที่รัฐมนตรี
วา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพาณชิยนาวี

/10.3…
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10.3 ผู้เสนอราคาซ่ึงองค์การบริหารส่วนตำาบลได้คดัเลือกแล้วไม่ไปทำาสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกำาหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตำาบลอาจพจิารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสีย
หาย(ถ้ามี)  รวมทั้งจะพจิารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

10.4 องค์การบริหารส่วนตำาบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำาหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวดัหรือสำานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

11. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริหารสว่นตำาบลได้คดัเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจา้งก่อสร้างตาม

ประกาศน้ีแล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่าน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผู้มวีุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส. และ 
ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.  รบัรองให้เข้ารับราชการได้ ในอตัราไม่ตำ่ากวา่ร้อยละ 10 ของ
แต่ละสาขาชา่ง  แต่จะต้องมชี่างจำานวนอย่างน้อย 1 คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปน้ี

11.1   ชา่งโยธา
11.2   ชา่งก่อสร้าง
11.3……………-…………………………………

12. ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย
ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้างผูร้ับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท์ี่กฎหมายและระเบียบได้กำาหนดไว้

โดยเคร่งครัด

    องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์
  

       (นางวิไล  อดุม)
   หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่   22    เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.   2555
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