
    
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด ี

เรื่อง   จ้างเหมาก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวิโรจน์-เกาะตานาค หมู่ที่ ๒  
 --------------------------------------- 

           ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี      มีความประสงค์จะสอบราคา..จ้างเหมาก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายวิโรจน์-เกาะตานาค หมู่ที่ ๒ ต าบลท่าดี อ าเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
ขยายไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๐๕ 
ลูกบาศก์เมตรและก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินถมทั้งสองข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนมาตรฐาน
กรมโยธาธิการ.......พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย 

ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้  คือ...๒๕๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน-)  
       ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังนี้ 
๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยการบริหาร 

ราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  

เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน 

ต าบลท่าดี  ณ  วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกบงานท่ีสอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า…๑๒๕,๐๐๐...บาท   
(-หนึ่งแสนสองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน-)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
        ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และ รับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที ่๑๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๗  ระหว่างเวลา   ๐๙.๐๐   น. ถึง เวลา  ๑๑.๐๐  น. โดยพร้อมกัน ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี       
เวลา  ๐๙.๐๐  น.    
        ก าหนดยื่นซองสอบราคา   ในระหว่างวันที่   ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๗    ถึง  วันที่  ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐  น. ถึง  เวลา  ๑๖.๓๐  น.   ณ  ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี  ส าหรับวันที่     
๓๐ เมษายน  ๒๕๕๗  ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลระดับอ าเภอ  อ าเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
           และ ก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป             
ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  อ าเภอลานสกา        
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

                                         ๒./ผู้สนใจ… 



-๒- 

 

            ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   …๑,๐๐๐...  บาท  ได้ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าดี  ระหว่างวันที่   ๒๘ เมษายน  ๒๕๕๗    ถึงวันที่   ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา  
๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา  ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.thadee.go.th  www.gprocurement.go.th   
และ   www.nakhonlocal.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข       ๐-๗๕๓๙-๑๑๙๕ 

ประกาศ    ณ   วันที่     ๒๘   เดือน   เมษายน   พ.ศ.   ๒๕๕๗ 

 

 

        (นายปรารถนา  พจน์จ าเนียร) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thadee.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/
http://www.nakhonlocal.go.th/


เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที…่๔/๒๕๕๗… 

การจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายวิโรจน์-เกาะตานาค หมู่ที่ ๒ ต าบลท่าด ี

     ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด ี ลงวนัที่…๒๘…เมษายน…๒๕๕๗ 

………..………………………. 
          

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าดี   ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่   “ องคก์ารบริหารส่วนต าบล ”   มีความ 
ประสงค์ จะสอบราคา  จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวิโรจน์-เกาะตานาค หมู่ที่ ๒ ต าบลท่าดี 
อ าเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยขยายไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร 
หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ลูกบาศก์เมตรและก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินถมทั้งสองข้าง ๆ ละ 
๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมโยธาธิการ.......พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย 

ณ.   หมู่ที ่๒   ต าบลท่าดี   โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจา้ง 
1.4 แบบหนงัสือค ้าประกนั  (หลกัประกนัสัญญา) 
1.5 ……………………………………………… 
1.6 ……………………………………………… 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                           ๒.๑   ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งท างานท่ีสอบราคาจา้ง    และตอ้งไม่เป็นผูถู้กแจง้เวยีน
ช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการ  รัฐวสิาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน   หรือหา้มติดต่อหรือหา้มเขา้
เสนอราคากบัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
                          ๒.๒   ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย
เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
                         ๒.๓ ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลท่าดี  ณ  วนัท่ีประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็น
ธรรมในการสอบราคาจา้งคร้ังน้ี 

           ๒.๔   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา   มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนั  
กบังานท่ีสอบราคาจา้งในวงเงินไม่นอ้ยกวา่…๑๒๕,๐๐๐...บาท  (-หน่ึงแสนสองหม่ืนห้าพนับาทถว้น-)  และเป็น
ผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน    
หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัใหมี้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  รัฐวสิาหกิจ 



๒./หลกัฐาน…. 
 

-๒- 
 
๓.    หลกัฐานการเสนอราคา 

        ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานแนบมาพร้อมกบัซองสอบราคาดงัน้ี 
3.1   ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั   และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถา้ 

มี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
3.2   หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอ านาจใหบุ้คคล 

อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
3.3    ส าเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง   (ในกรณีท่ีมีการก าหนด 

ผลงาน-ตามขอ้  ๒.๔) 
3.4    บญัชีรายการก่อสร้าง  หรือใบแจง้ปริมาณงาน  ซ่ึงจะตอ้งแสดงรายการวสัดุ อุปกรณ์ค่าแรงงาน  

ภาษีประเภทต่าง  ๆ  รวมทั้งก าไรไวด้ว้ย 
3.5    บญัชีรายการเอกสารทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองสอบราคา 

การยืน่ซองสอบราคา 
๔.๑    ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่เสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาน้ีโดยไม่มีเง่ือนไขใด   

ๆ ทั้งส้ิน   และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น  ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน  จ  านวนเงินท่ี
เสนอจะตอ้งระบุตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัอกัษร โดยไม่มีการขดูลบหรือแกไ้ข  หากมีการขดู  ลบ  ตก  เติม  แกไ้ข 
เปล่ียนแปลง จะตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคา   พร้อมประทบัตรา  (ถา้มี)  ก ากบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 
       ๔.๒    ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุและราคาในบญัชีรายการก่อสร้างใหค้รบถว้น    
               ในการเสนอราคา  ใหเ้สนอเป็นเงินบาท   และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาให้ถูกตอ้ง  ทั้งน้ี  ราคารวมท่ี
เสนอจะตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนังสือ   ถ้าตวัเลขและตวัหนังสือไม่ตรงกนัให้ถือตวัหนังสือเป็นส าคญั   
โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม   ภาษีอากรอ่ืน  และค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวแ้ลว้ 
              ราคาท่ีเสนอ  จะตอ้งเสนอก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่…๔๕…..วนั  นบัแต่วนัเปิดซองสอบราคา  
โดยภายในก าหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได้ 

          ๔.๓    ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จไม่เกิน…๓๐..วนั  นบัถดัจาก 

วนัลงนามในสัญญาจา้ง  หรือวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จากองคก์ารบริหารส่วนต าบลให้เร่ิมท างาน 

                 ๔.๔    ก่อนยืน่ซองสอบราคา  ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด  ฯลฯ  ใหถ่ี้
ถว้นและเขา้ใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
 
 
 

๓./ผูเ้สนอราคา…… 



-๓- 
 

4.5 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยืน่ซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหนา้ซองถึงประธาน 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไวท่ี้หนา้ซองวา่    “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่…
๔..../..๒๕๕๗..…..”  โดยยืน่       โดยตรงต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบล   ตั้งแต่วันที ่  ๒๘ เมษายน  ๒๕๕๗  ถึง  
วนัที ่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง  เวลา  ๑๖.๓๐  น.   ณ  ส่วนการคลงั  องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลท่าดี  ส าหรับวนัที ่   ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๗  ก าหนด      ยืน่ซองสอบราคา  ณ  ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซ้ือ
หรือการจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลระดบัอ าเภอ   อ าเภอลานสกา  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแลว้จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   และคณะกรรมการเปิด 
ซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวนัท่ี……๑๕ พฤษภาคม..๒๕๕๗.………ตั้งแต่เวลา…...๑๐.๓๐….…น.   
เป็นตน้ไป  
               ๕.    หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
                        ๕.๑  ในการสอบราคาคร้ังน้ี  องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตดัสินดว้ยราคารวม 

   ๕.๒    หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้   ๒   หรือยืน่หลกัฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามขอ้   ๓   หรือยืน่ซองสอบราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้   ๔   แลว้  คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น  เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอ้ย  หรือท่ี
ผดิแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญั  ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่จะ
เป็นประโยชน์ต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 
                     ๕.๓   องคก์ารบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา   โดยไม่มีการผอ่นผนั
ในกรณี  ดงัต่อไปน้ี 

               (๑)  ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้น  ในบญัชีผูรั้บเอกสารสอบราคา   หรือในหลกัฐานการรับ 

เอกสารสอบราคาขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

               (๒)  ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล   หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือ 

ทั้งหมดในใบเสนอราคา 

                (๓)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระส าคญัหรือมี 

ผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 

       (๔)    ราคาท่ีเสนอมีการขดูลบ  ตก  เติม  แกไ้ข  เปล่ียนแปลง  โดยผูเ้สนอราคามิไดล้งลายมือช่ือ
พร้อมประทบัตรา  (ถา้มี)  ก ากบัไว ้

               ๕.๔   ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา    คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีสิทธิใหผู้เ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือขอ้เทจ็จริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผูเ้สนอราคาได ้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคา   หรือไม่ท าสัญญาหากหลกัฐานดงักล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไมถู่กตอ้ง 

๔./องคก์าร……… 



 
-๔- 

 
 

๕.๕    องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือ
ราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได ้ และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจ านวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใดหรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ไดสุ้ดแต่จะพิจารณา  ทั้งน้ี  เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด    ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด  ๆ  มิได ้  รวมทั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคา
เสมือนเป็นผูทิ้้งงานหากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกนัในการเสนอ
ราคา ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาต ่าสุดเสนอราคาต ่าจนคาดหมายไดว้า่ไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได ้  คณะกรรมการ 
เปิดซองสอบราคาหรือองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะใหผู้เ้สนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลกัฐานท่ีท าใหเ้ช่ือไดว้า่ผู ้
เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจา้งให้เสร็จสมบูรณ์   หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได ้ องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น 

การท าสัญญาจ้าง 
ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งท าสัญญาจา้งตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้   ๑.๓   กบัองคก์ารบริหารส่วน

ต าบล  ภายใน………๗………วนั  นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้  และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็นจ านวนเงิน
เท่ากบัร้อยละหา้  ของราคาค่าจา้งท่ีสอบราคาได ้ ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลยดึถือไวใ้นขณะท าสัญญา   โดยใช้
หลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด  ดงัต่อไปน้ี 
                  ๖.๑   เงินสด 
     ๖.๒   เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนต าบล  โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท าสัญญาหรือก่อน
หนา้นั้นไม่เกิน  ๓  วนัท าการของทางราชการ 

6.3 หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ   ตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๔ 
6.4 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

            ๖.๕   หนงัสือค ้าประกนัของบริษทัเงินทุนท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์
และประกอบธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายช่ือบริษทัเงินทุนท่ีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยไดแ้จง้เวยีนใหส่้วนราชการต่าง  ๆ ทราบแลว้โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามตวัอยา่งหนงัสือค ้าประกนัของ
ธนาคาร  ตามท่ีคณะ-กรรมการวา่ดว้ยการพสัดุก าหนด (การใชห้ลกัประกนัตามขอ้น้ีใชเ้ฉพาะสัญญาจา้งก่อสร้างท่ี
มีวงเงินไม่เกิน ๑๐ ลา้นบาท) 

     หลกัประกนัน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน  ๑๕  วนั   นบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการสอบราคา   (ผูรั้บ
จา้ง) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาจา้งแลว้ 
 

๕./ค่าจา้งและการจ่ายเงิน…….. 

 



-๕- 

 ๗.   ค่าจ้างและการจ่ายเงิน   (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
       องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าจา้ง  โดยแบ่งออกเป็น……งวดเดียว.….งวด   ดงัน้ี 
       งวดท่ี   ๑   เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ…..๑๐๐…….ของค่าจา้ง  เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน   ทั้ง
หมดแลว้เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  และคณะกรรมการตรวจการจา้งไดท้  าการตรวจรับงานจา้งถูกตอ้งเรียบร้อย
แลว้   
ใหแ้ลว้เสร็จภายใน          ๓๐          วนั 
     งวดท่ี   ๒    เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ……..……-…………….ของค่าจา้ง    เม่ือผูรั้บจา้งได้
ปฏิบติังาน………………………………………………………………………………………………………… 
ใหแ้ลว้เสร็จภายใน………-……..วนั 
     งวดท่ี   ๓   เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ………..…-……..…..…..ของค่าจา้ง   เม่ือผูรั้บจา้งได้
ปฏิบติังาน…………………………………………………………………………………………………………. 
ใหแ้ลว้เสร็จภายใน…….…-……..วนั 
                 งวดท่ี   ๔   เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ…………..-……….……..ของค่าจา้ง  เม่ือผูรั้บจา้งได้
ปฏิบติังาน………………………………………………………………………………………………………… 
ใหแ้ลว้เสร็จภายใน………..-.……..วนั 
       งวดสุดทา้ย  เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ……..….…-…..………..ของค่าจา้ง   เม่ือผูรั้บจา้งได้
ปฏิบติังาน  ทั้งหมดใหแ้ลว้เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งท าสถานท่ีก่อสร้างใหส้ะอาดเรียบร้อย 
 ๘.   อตัราค่าปรับ 
       ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้งจะก าหนดในอตัราร้อยละ……๐.๑๐…….ของค่าจา้งตามสัญญาต่อวนั 

9. การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
                    ผูช้นะการสอบราคาซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ  หรือท าสัญญาจา้งตามแบบดงัระบุในขอ้  ๑.๓  
แลว้แต่กรณี   จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจา้งท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่…..-……
เดือน….๒…..ปี   นบัถดัจากวนัท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บมอบงาน  โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซม
แกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน……๑๕…….วนั  นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่  ๆ  
เงินค่าจา้งส าหรับงานจา้งคร้ังน้ี ไดม้าจากเงินงบประมาณ….จ่ายขาดเงินสะสม  ตามมติทีป่ระชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าดี  สมัยวสิามัญ  สมัยที ่๑ คร้ังที ่๑  ประจ าปี ๒๕๕๗ เมื่อวนัที ่๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 

๖./การลงนาม…… 



-๖- 
 
 

10.1 ......การลงนามในสัญญาจะกระท าไดต่้อเม่ือองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บอนุมติัเงินค่า 
ก่อสร้างจาก งบประมาณ……จ่ายขาดเงินสะสม  ตามมติทีป่ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี  สมัย
วสิามัญ  สมัยที ่๑ คร้ังที ่๑  ประจ าปี ๒๕๕๗…..แลว้เท่านั้น  

10.2 เม่ือองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลงจา้ง 
ตามสอบราคาจา้งแลว้    ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสั่งหรือน าส่ิงของมาเพื่องานจา้งดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ   และ
ของนั้ นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่   และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด   ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ย
การส่งเสริมการพาณิชยน์าว ีดงัน้ี 

                   (๑)    แจง้การสั่งหรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวภีายใน   ๗  วนั  นบัถดัจากวนัท่ีผูรั้บจา้งสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ   เวน้แต่เป็นของ
ท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                           (๒)   จดัการให้ส่ิงของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายงัประเทศไทย     เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้
บรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย    ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน    หรือ
เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 
                          (๓)   ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม  (๑)   หรือ  (๒)   ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                     ๑๐.๓   ผูเ้สนอราคาซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปท าสัญญาหรือขอ้ตกลงภายใน
เวลาท่ีทางราชการก าหนดระบุในขอ้  ๖  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย  
(ถา้มี)  รวมทั้งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๐.๔   องคก์ารบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ข    เพิ่มเติมเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดในแบบ 
สัญญาใหเ้ป็นไปตามความเห็นของอยัการจงัหวดัหรือส านกังานอยัการสูงสุด  (ถา้มี) 

11. มาตรฐานฝีมือช่าง 
เม่ือองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลงจา้งก่อสร้าง 

ตามประกาศน้ีแลว้   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งตกลงวา่ในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าว  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีและใชผู้ ้
ผา่นการ 
 
 

๗./ทดสอบ… 
 
 
 



- ๗ - 
 
 

ทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม  หรือผูมี้วุฒิบตัรระดบั  ปวช.  ปวส.  และ  
ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาท่ี  ก.พ.  รับรองใหเ้ขา้รับราชการได ้ ในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ  ๑๐  ของ
แต่ละสาขาช่าง   แต่จะตอ้งมีช่างจ านวนอยา่งนอ้ย  ๑  คน  ในแต่ละสาขาช่างดงัต่อไปน้ี 

11.1 ……ช่างก่อสร้าง…………………………………… 
11.2 …………………………-……………………………… 
11.3 …………………………-……………………………... 

12. ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้างผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและระเบียบไดก้ าหนด 
ไวโ้ดยเคร่งครัด 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าดี 
 

 

 

 
     วนัท่ี.......๒๘......เดือน…..เมษายน.…พ.ศ.…๒๕๕๗… 

 


