
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น 

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 2558 

 
                    ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา  เพ่ือ
ด าเนินการตามโครงการดังรายละเอียด  ดังนี้  
                    โครงการท่ี 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 100.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้องละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบหรือพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งโครงการไม่น้อยกว่า  500 ตารางเมตร  และติดตั้งป้าย
โครงการ (ป้ายก่อนด าเนินการ  จ านวน 1ป้าย และป้ายหลังด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 1ป้าย) พ้ืนที่
ด าเนินการบ้านโนนสมนึก หมู่ 7  ต าบลบ้านแท่น  อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น  และรายละเอียดตามแบบ
เลขที่ 23/2558  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น  (อ้างถึงแบบมาตรฐาน กรมการปกครองเลขที่ ท 1-01)   
เป็นเงินทั้งสิ้น 225,000.-บาท (-สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 
                   โครงการท่ี 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 100.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้องละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบหรือพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งโครงการไม่น้อยกว่า  500 ตารางเมตร  และติดตั้งป้าย
โครงการ (ป้ายก่อนด าเนินการ  จ านวน 1ป้าย และป้ายหลังด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 1ป้าย) พ้ืนที่
ด าเนินการบ้านนาหนองทุ่ม หมู่ 8  ต าบลบ้านแท่น  อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น  และรายละเอียดตาม
แบบเลขที่ 24/2558  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น  (อ้างถึงแบบมาตรฐาน กรมการปกครองเลขที่ ท 1-
01)   เป็นเงินทั้งสิ้น 225,000.-บาท (-สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 
                  โครงการท่ี 3. โครงการปรับปรุงถนนดิน  ขนาดถนนกว้าง  6.00 เมตร  ยาว 1,000.00 เมตร  
สูงเฉลี่ย 0.375 เมตร ลงดินถมปริมาณไม่น้อยกว่า 1,350 ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรังทับหน้าจ านวนไม่น้อย
กว่า 999 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยตกแต่งวางท่อขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร (ชั้น 3) จ านวน 21 ท่อน 3 
จุดๆละ 7 ท่อน และติดตั้งป้ายโครงการหลังด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 1ป้าย พ้ืนที่ด าเนินการบ้านหัวนา
กลาง-โคกหัวนา  หมู่ 2 บ้านหันแฮด  ต าบลบ้านแท่น  อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น  และรายละเอียดตาม
แบบเลขที่ 25/2557  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น  เป็นเงินทั้งสิ้น 290,061.-บาท (-สองแสนเก้าหมื่น
หกสิบเอ็ดบาทถ้วน-)                    
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
  2 .  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 



                    3.  มีผลงาน ประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในสัญญาเดียว  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ   หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

                         โครงการท่ี 1.  ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันวงเงินไม่ต่ ากว่า     112,500   บาท 
                         โครงการท่ี 2.  ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันวงเงินไม่ต่ ากว่า       112,500   บาท 
                         โครงการท่ี 3.  ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันวงเงินไม่ต่ ากว่า       145,031    บาท 
                    4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ่มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่

รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                    5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย

ระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-GP) ทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิคส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัด
จ้างของรัฐ 

          ก าหนดดสูถานทีก่่อสร้าง ให้ผู้ซ้ือเอกสารสอบราคาไปดูสถานทีก่่อสร้างด้วยตนเองโดย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านแท่น  ถือว่าผู้ซื้อเอกสารสอบราคาได้ทราบสถานที่ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ดีแล้ว
เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคเกิดข้ึนในเวลาท างานจะน ามาอ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้   
ก าหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2558 ถึง 14 พฤษภาคม 2558   โดยย่ืนโดยตรงต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น (ส่วนการคลัง)  ในวันและเวลาราชการเท่านั้น และย่ืนซองสอบราคา
ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558              เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารระดับอ าเภอ
ชนบท และก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่                   

 15 พฤษภาคม 2558  ตั้งแต่เวลา 13.00  น. เป็นต้นไป   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา   ดังนี้ 
               โครงการที่ 1.   ราคาชุดละ   300    บาท 
               โครงการท่ี 2.   ราคาชุดละ   300    บาท  
               โครงการท่ี 3.   ราคาชุดละ   400    บาท   
                
               ได้ที่ส่วนการคลัง  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น ตั้งแต่ วันที่ 28 เมษายน 2558 
ถึง 14 พฤษภาคม 2558  ในวันและเวลาราชการเท่านั้น  หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ (043) 
210248  ต่อ 16-17  

                     
        ประกาศ   ณ   วันท่ี  28  เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 

                                          
 
                                              (ลงชื่อ) 
                   (นายมนต์ชัย  ดวงสว่าง ) 
                                               นายกองค์การบริหารสว่นต าบลบา้นแท่น 

 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 2/2558 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง  จ านวน 3 โครงการ 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น  ลงวันที่  28 เมษายน 2558  

 
                  องค์การบริหารสว่นต าบลบา้นแท่น  ซึ่งตอ่ไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล”  มี
ความประสงค์จะสอบราคา ดังรายการต่อไปนี้ 
                    โครงการท่ี 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 100.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้องละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบหรือพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งโครงการไม่น้อยกว่า  500 ตารางเมตร  และติดตั้งป้าย
โครงการ (ป้ายก่อนด าเนินการ  จ านวน 1ป้าย และป้ายหลังด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 1ป้าย) พ้ืนที่
ด าเนินการบ้านโนนสมนึก หมู่ 7  ต าบลบ้านแท่น  อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น  และรายละเอียดตามแบบ
เลขที่ 23/2558  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น  (อ้างถึงแบบมาตรฐาน กรมการปกครองเลขที่ ท 1-01)   
เป็นเงินทั้งสิ้น 225,000.-บาท (-สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 
                   โครงการท่ี 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 100.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้องละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบหรือพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งโครงการไม่น้อยกว่า  500 ตารางเมตร  และติดตั้งป้าย
โครงการ (ป้ายก่อนด าเนินการ  จ านวน 1ป้าย และป้ายหลังด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 1ป้าย) พ้ืนที่
ด าเนินการบ้านนาหนองทุ่ม หมู่ 8  ต าบลบ้านแท่น  อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น  และรายละเอียดตาม
แบบเลขที่ 24/2558  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น  (อ้างถึงแบบมาตรฐาน กรมการปกครองเลขที่ ท 1-
01)   เป็นเงินทั้งสิ้น 225,000.-บาท (-สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 
                  โครงการท่ี 3. โครงการปรับปรุงถนนดิน  ขนาดถนนกว้าง  6.00 เมตร  ยาว 1,000.00 เมตร  
สูงเฉลี่ย 0.375 เมตร ลงดินถมปริมาณไม่น้อยกว่า 1,350 ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรังทับหน้าจ านวนไม่น้อย
กว่า 999 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยตกแต่งวางท่อขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร (ชั้น 3) จ านวน 21 ท่อน 3 
จุดๆละ 7 ท่อน และติดตั้งป้ายโครงการหลังด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 1ป้าย พ้ืนที่ด าเนินการบ้านหัวนา
กลาง-โคกหัวนา  หมู่ 2 บ้านหันแฮด  ต าบลบ้านแท่น  อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น  และรายละเอียดตาม
แบบเลขที่ 25/2557  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น  เป็นเงินทั้งสิ้น 290,061.-บาท (-สองแสนเก้าหมื่น
หกสิบเอ็ดบาทถ้วน-)                    
                  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
      1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

             1.1  แบบรูปรายการละเอียด 
                   1.2   แบบใบเสนอราคา  

1.3  แบบสัญญาจ้าง 
1.4  แบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันสัญญา) 
1.5  แบบบัญชีรายการก่อสร้าง (บัญชีปริมาณค่าวัสดุและค่าแรงงาน) 

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้ง

งานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอ
ราคากับองค์การบริหารส่วนต าบล 



2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

  2.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา มีผลงาน ประเภทเดียวกันกับงานที่สอบ
ราคาจ้างในสัญญาเดียว  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ   หน่วยงานตามกฎหมายว่า
ด้วย หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน
ที่เชื่อถือได้  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

                         โครงการท่ี 1.  ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันวงเงินไม่ต่ ากว่า     112,500   บาท 
                         โครงการท่ี 2.  ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันวงเงินไม่ต่ ากว่า       112,500   บาท 
                         โครงการท่ี 3.  ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันวงเงินไม่ต่ ากว่า       145,031   บาท 
                         3. หลักฐานการเสนอราคา 

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้  
3.1 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 

พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
3.2 หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่น

ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
3.3 ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างและส าเนาสัญญาจ้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  (ในกรณี

ทีมีการก าหนดผลงานตามข้อ 2.3) 
3.4 บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน 

ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
3.5  ใบแจ้งการลงทะเบียนของผู้ค้ากับภาครัฐ 
3.6  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา 
4. การยื่นซองสอบราคา 
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ   

ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน    ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่จะ
เสนอจะต้องระบุทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน  
ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคาหรือราคาต่อหน่วย และ
หรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลข
และ 
ตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว  ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคา  60  วัน    นับแต่วันเปิดซองสอบ
ราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคาไม่ได้  

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน  30  วัน  นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้เริ่มท างาน 

4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน
และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา                                    



4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีเปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า   “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี 2/2558”   โดยยื่นโดยตรง
ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น  (ส่วนการคลัง)  ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2558 ถึง 14 พฤษภาคม 
2558   โดยย่ืนโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น (ส่วนการคลัง)  ในวันและเวลาราชการ
เท่านั้น และย่ืนซองสอบราคาในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ.ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารระดับอ าเภอชนบท และก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 15  พฤษภาคม 2558  ตั้งแต่เวลา 
13.00  น. เป็นต้นไป        

       5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
  5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 

       5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2 หรือยื่นเอกสารหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 
      5.3  องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้   
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคา

ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบ

เสนอราคา 
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้

เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
(4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติมแก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา 

(ถ้ามี) ก ากับไว้ 
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบ 

ราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใด ที่
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอได้ องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าว
ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

5.5 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคา ต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดราคาที่
เสนอ 

ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างใน
จ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจ้างเลยก็
ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา  

   ในกรณี  ที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่



ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

       6.  การท าสัญญาจ้าง 
          ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วน

ต าบล  ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันทีได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ
ร้อยละห้าของค่าจ้างที่สอบราคาได้  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

6.1 เงินสด 
6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่

เกิน  2 วันท าการของทางราชการ 
6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
6.5 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ

ประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารตามท่ี 
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่
เกิน 10 ล้านบาท)  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
( ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

    7. จ้างและการจ่ายเงิน  
องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น……1….งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1  เป็นจ านวนเงินในอัดตราร้อยละ……….ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน………………………………………………………………………………………..ให้แล้วเสร็จภายใน…………..วัน 

งวดที่ 2  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ………-……..ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน…………………………………………………………………………………………ให้แล้วเสร็จภายใน………..วัน                                                            

งวดที่ 3 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ……-………..ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน………………………………………………………………………………………….ให้แล้วเสร็จภายใน……………วัน 

งวดที่ 4 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ……-……..ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้ว
เสร็จเรียบร้อยแล้วตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
 งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  100   ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

8.อัตราค่าปรับ 
              ค่าปรบัตามแบบสญัญาจา้งจะก าหนดในอัตราร้อยละ……0.10………ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่

กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ส าหรับ
โครงการที่ 3. จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับ



ถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบงานโดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน………15…...วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

10.ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
               10.1  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติประจ าปี
งบประมาณ     พ.ศ. 2558 
                การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินค่า
ก่อสร้างตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558   แล้วเท่านั้น 

         10.2   เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
ราคาจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งการ
พาณิชย์นาวี ดังนี้ 
(1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์

นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายัง
ประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของ
ลงเรืออ่ืนหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน  

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่

ทางราชการก าหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่นจะริบหลักประกันซองหรืออาจพิจารณา
เรียกร้องจากหนังสือค้ าประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

10.4 องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

       11.    มาตรฐานฝีมือช่าง 
เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้ที่วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.  
และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 
ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างอย่างน้อย 1 คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

11.1  ช่างโยธา หรือช่างก่อสร้าง…………………………. 
11.2……………………………………………………….. 
11.3……………………………………………………….. 
12. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึง ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้

ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 



 รายละเอียดข้อก าหนดและเง่ือนไขในเอกสารสอบราคาจ้างฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นส่วนหนึ่งของ
ประกาศสอบราคาและสัญญาจ้างด้วย 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น 
วันที่  28  เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 

 
 


