
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ 

เรื่อง  สอบราคาจาง โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก หมูที่ 6 บานหนองพง  
จากบานนางนุชนาช-บานนายพินิจ ตําบลทุงใหญ อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร 

   ลงวันที่   11  กรกฎาคม  2560 

................................................................ 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ  มีความประสงคจะสอบราคาจางตามโครงการวางทอระบายน้ํา
พรอมบอพัก หมูที่ 6 บานหนองพง จากบานนางนุชนาช-บานนายพินิจ ตําบลทุงใหญ อําเภอโพธิ์ประทับชาง 
จังหวัดพิจิตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ชวงที่ 1 ขุดดินกวาง 0.50 ม. ลึก 0.70 ม. พรอมวางทอ ค.ส.ล.ขนาด 0.40 ม. พรอมบอพักขนาด 
0.70 x 0.70 x 0.80 ม. จํานวน 16 บอ ความยาวรวมไมนอยกวา 300 ม. พรอมเทคอนกรีตทับหลังทอ กวาง 
0.50 ม. ยาว 288 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ผิว ค.ส.ล.ไมนอยกวา 144 ตร.ม.   
 ชวงที่ 2 ขุดดินกวาง 0.50 ม.ลึก 0.70 ม. พรอมวางทอ ค.ส.ล.ขนาด 0.40 ม. พรอมบอพักขนาด  
0.70 x 0.70 x 0.80 ม. จํานวน 11 บอ ความยาวรวมไมนอยกวา 170 ม. พรอมเทคอนกรีตทับหลังทอ กวาง 
0.50 ม. ยาว 162 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว ค.ส.ล.ไมนอยกวา 81 ตร.ม. พรอมปาย
ประชาสัมพันธ 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ) จํานวน 1 โครงการ 
 ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาจางในครั้งนี้  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 419,300.-บาท             

(-สี่แสนหนึ่งหมื่นเกาพันสามรอยบาทถวน-)    
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว ซึ่งมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันในวงเงินไม
นอยกวา 209,650.- บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่นหนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนทีอ่งคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ 

2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ

ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
4. เปนผูที่ผานการคดัเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ 
5. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน

ตําบลทุงใหญ ณ วันที่ประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการสอบราคาจางครั้งนี้ 
             6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
             7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

/-2- กําหนดดูสถานที.่.. 
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          กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันที ่  12 กรกฎาคม  2560   ระหวางเวลา   10.00   น.ถึง  10.30    น.  
ณ สถานที่กอสราง และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่    -      เวลา     -      น. เปนตนไป 
(หากทานไมสามารถมาดูสถานที่ในวันดังกลาวไดจะถือวาทานไดทราบสถานที่กอสรางตลอดจนอุปสรรคและ
ปญหาตางๆ ดีแลว เมื่อมีปญหาในการทํางานจะนํามากลาวอางใหพนความรับผิดตอองคการบริหารสวนตําบล
มิได)  

กําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแตวันที่ 11 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ระหวางเวลา 08.30 น. – 16.30 น. รายละเอียดดังนี้ 

1. ผูที่ประสงคจะยื่นซองสอบราคาจาง ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการ
บริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอโพธิ์ประทับชาง ชั้น 2 สามารถยื่นซองได ในวันที่  11 กรกฎาคม 
2560 ตั้งแต เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  

2. ผูที่ประสงคจะยื่นซองสอบราคาจาง ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ สามารถยื่นซอง
ได ในวันที่  12 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแตเวลา 08.30 ถึง 16.30 น.  
ในวันและเวลาราชการและกําหนดเปดซองสอบราคา ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางของ
องคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอที่วาการอําเภอโพธิ์ประทับชาง ชั้น 2 ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
เวลา 10.00 น. เปนตนไป 
 

ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  300.- บาท ไดที่ สํานักงานองคการบริหารสวน

ตําบลทุงใหญ  ระหวางวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ดูรายละเอียดไดที่

เว็บไซต www.toongyai.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0-5690-2036  ในวันและเวลาราชการ 
 

  ประกาศ   ณ   วันที่  11  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2560 

 
                สุรัตน  ดอนศรีคุม 

                 (นายสุรัตน  ดอนศรีคุม) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ 

 
  



เอกสารสอบราคาจาง  เลขที่  003/2560 

สอบราคาจาง โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก หมูที่ 6 บานหนองพง  
จากบานนางนุชนาช-บานนายพินิจ ตําบลทุงใหญ อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร 

   ลงวันที่   11 กรกฎาคม  2560 

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

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ  มีความประสงคจะสอบราคาจางตามโครงการวางทอ      
ระบายน้ําพรอมบอพัก หมูที่ 6 บานหนองพง จากบานนางนุชนาช-บานนายพินิจ ตําบลทุงใหญ อําเภอโพธิ์-      
ประทับชาง จังหวัดพิจิตร ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาจางในครั้งนี้ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
419,300.- บาท   (-สีแ่สนหนึ่งหม่ืนเกาพันสามรอยบาทถวน-) 

 โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี้  
1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจาง 
1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน 

   (1) หลักประกันสัญญา 
   (2) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา 
   (3) หลักประกันผลงาน 

         1.5 แบบบัญชีเอกสาร 
   (1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
   (2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 

         1.6 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ.(Bill of Quantities)  
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะเสนอราคาไดรูขอมูลไดเทา
เทียมกันและเพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูได) 

2. คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 

2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง 
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง

เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  

2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  

2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย  
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
 2.5 ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการบริหารสวน
ตําบลทุงใหญ 
 

/-2- 2.6 มีผลงาน... 
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2.6 ผูเสนอราคาตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจางในวงเงินไมนอย

กวาในวงเงินไมนอยกวา  209,650.- บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น  หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานเปนราชการ
บริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ 

2.7 ผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผู
ไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
                 2.8 ผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งได
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
 
 3. หลักฐานการเสนอราคา 
              ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคาดังนี้ 
                  3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทและสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  
(ถาม)ี พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  
 3.3 สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง    
                 3.4 บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงาน  ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ
คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย 
                  3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา  
  4. การยื่นซองสอบราคา 

 4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
จะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข  
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 
               4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวนในการ
เสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวยและ
หรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลข
และตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคา
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น  และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 
                 ราคาที่เสนอ  จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  90 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได  
   4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน  90 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญใหเริ่มทํางาน             
 4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียดฯลฯ ใหถี่
ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
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                 4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 
003/2560” โดยยื่นโดยตรงตอองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ ในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 

24 กรกฎาคม พ.ศ.2560  ขอซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา ณ ที่ทําการองคการบริหารสวน

ตําบลทุงใหญ (กองคลัง) ในวันและเวลา 

(1) ผูที่ประสงคจะยื่นซองสอบราคาจาง ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการ

บริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอโพธิ์ประทับชาง ชั้น 2 สามารถยื่นซองได ในวันที่  11 

กรกฎาคม 2560 ตั้งแต เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  

(2) ผูที่ประสงคจะยื่นซองสอบราคาจาง ณ องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ สามารถยื่นซองไดใน
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ตั้งแตเวลา 08.30 ถึง 16.30 ในวันและเวลา
ราชการ และกําหนดเปดซองสอบราคา ณ ศูนยขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบล
ระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอโพธิ์ประทับชาง ชั้น 2 ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. เปนตนไป 

เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  

 5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

 5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้  องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวมของ
แตละโครงการ 
             5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง 
หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะไม
รับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือที่ผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
เทศบาลตําบล เทานั้น        
             5.3 องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการ   
ผอนผัน ในกรณี ดังตอไปนี ้
  (1)  ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 
 (2)  ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา   
  (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
 (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 
      5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญาคณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ 
องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวของกับผู เสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา         
หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง   
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5.5 องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด

หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของ
ทางราชการเปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลทุงใหญเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และ
ลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการ
สมยอมกันในการเสนอราคา 
 ในกรณีที่ผู เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับ
ฟงได องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญมสีิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 
 6.  การทําสัญญาจาง  

     ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับองคการบริหารสวน
ตําบลทุงใหญภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ
รอยละหา ของราคาคาจางที่สอบราคาได ใหองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้

 6.1 เงินสด 
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา

หรือกอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ           
             6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4  

   6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย  
             6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย   
และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคาร ตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจางกอสราง
ที่มีวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท)  
               หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู ชนะการสอบราคา             
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

7. คาจางและการจายเงิน    
             องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 1 งวด ดังนี้  
 งวดที่  1  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ     100  ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมด  

ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอยใหแลวเสร็จภายใน  90  วัน 
 งวดที่ 2  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ               -              ของคาจาง  เมื่อผูรับจางได 

ปฏิบัติงาน                                                                                                                     . 
ใหแลวเสร็จภายใน                             วัน 
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 งวดที่ 3 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ         -                   ของคาจาง  เมื่อผูรับจางได

ปฏิบัติงาน                                                                                                                     . 
ใหแลวเสร็จภายใน                             วัน 
 งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ    -     ของคาจาง  เมื่อผูไดรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมด

ใหแลวเสร็จตามสัญญา  รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 
 8.  อัตราคาปรับ 
      คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ 0.25  ของคาจางตามสัญญาตอวันแต
จะตองไมต่ํากวาวันละ 100.- บาท  

9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
     ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุใน ขอ 1.3 
แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป วัน       
นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมใหใชการ  
ไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  

  10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากจายขาดเงินสะสม ตามมติที่ประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลทุงใหญ สมัยที่ 2/2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มิถุนายน 2559 
      10.2 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และได
ตกลงจางตามสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้             

 (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาว เขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได                              

 (2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีให
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นท่ีมิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

 (3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 

 10.3 ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา หรือ
ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดและระบุในขอ 6 องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ อาจพิจารณา
เรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ      

      10.4 องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ สงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดใน
แบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี)  
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11. มาตรฐานฝมือชาง 

       เมื่อองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลง
จางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคา
จะตองมีและใชผูผานการทําสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตร
ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไม
ต่ํากวารอยละ 10 ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง  ดังตอไปนี้ 

11.1        ปวช.ชางกอสราง                            . 
11.2                                      . 
11.3              . 

12. ในระหวางระยะเวลาการกอสราง  ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได

กําหนดไวโดยเครงครัด            
 
องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ 
 
         สุรัตน  ดอนศรีคุม 

 
           วันที่  11  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2560 

 


