
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์สองช้ัน(D.B.S.T.) 

 สายหนองหว้า-ภูเขาดิน หมู่ที่ 5 
        ********************************************************** 

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบกกแหหร มีคควาีรร สงค์ะ สอบราคาะ้างโครงการก่อสรา้งถนนกาดยางหบบเซอร์เฟชทรคตเีนต์
สองช้ัน(D.B.S.T.) สายหนองหว้า-ภูเขาดินมหีู่ทค่ม5มต าบกกแหหร  ราคากกางของงานก่อสร้าง 550,000.-บาท(ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
๑. เร็นผู้ีคอาชคพรับะา้งงานทค่สอบราคาะ้างมซึ่งีคผกงานก่อสร้างรร เภทเดคยวกันมในวงเงินไี่น้อยกว่าม275,000.-บาท 
(สองหสนเะ็ดหีื่นห้าพันบาทถ้วน) 

มมมมมมม๒.มไี่เร็นผู้ทค่ถูกร บแช่ือไว้ในบัญชครายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหก ได้หะ้งเวคยนช่ือหก้ว 
มมมมมมมมมม๓.มไี่เร็นผูไ้ดร้ับเอกสิทธ์ิหรือควาีคแ้ีกันมซึ่งอาะรฏิเสธไีย่อีขึ้นศากไทยมเว้นหตร่ัฐบากของผู้เสนอราคาได้ีคค าสั่งให้สก 

สิทธ์ิควาีคแ้ีกันเช่นว่านั้น 
มมมมมม๔.มไี่เร็นผู้ีคผกรร โยชน์ร่วีกันกับผู้เสนอราคารายอื่นทค่เข้าเสนอราคาให้หก่องค์การบริหารส่วนต าบกกแหหร มณ.มมวัน

รร กาศสอบราคามหรือไี่เร็นผู้กร ท าการอันเร็นการขัดขวางการหข่งขันราคาอย่างเร็นธรรีในการสอบราคาะา้งครั้งนค้ 
 

มมมมมมมมมมมมมมมมก าหนดดูสถานทค่ก่อสร้างในวันทค่มม 14  กันยายน  2558  เวกาม11.30 - 11.50 นม. โดยให้ีาพร้อีกันมณ.มทค่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบกกแหหร มมโดยเะ้าหน้าทค่ะ าน าไรดูสถานทค่มพร้อีรับฟังรายก เอคยดเพิ่ีเติีมณ.สถานทค่ก่อสร้างมผู้ทค่ไี่ีาดูสถานตาี
วันหก เวกาดังกก่าวมทค่องค์การบริหารส่วนต าบกกแหหร มะ ถือว่าทราบสภาพหก อแรสรรคหก้วมมะ น าีาเร็นข้ออ้างภายหกังีิได้ 

 

          มมมมมมมมก าหนดยื่นซองสอบราคามตั้งหต่วันทค่  2  กันยายน   2558   ถึงวันทค่มม  15  กันยายน  2558   ร หว่างเวกาม08.30 น.
ถึงเวกาม16.30 น. ณ.มส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบกกแหหร มต าบกกแหหร มอ าเภอทแ่งใหญ่มะังหวัดนครศรคธรรีราชมมหก  วันทค่ 16  
กันยายน  2558มร หว่างเวกาม 10.30 – 11.30 น.มณ. ศูนย์รวีข้อีูกข่าวสารการซื้อหรือการะ้างขององค์การบริหารส่วนต าบกร ดับ
อ าเภอม( ทค่ว่าการอ าเภอทแ่งใหญ่ม) โดยถือนาฬิกาของศูนย์รวีข้อีูกข่าวสารการซื้อหรือการะ้างมขององค์การบริหารส่วนต าบกร ดับอ าเภอม( 
ทค่ว่าการอ าเภอทแ่งใหญ่ม) เร็นเกณฑ์มหก ก าหนดเริดซองสอบราคาในวันทค่มม17  กันยายน  2558มตั้งหต่เวกามม10.00 น. เร็นต้นไร  

 

         มมมมมมมมผู้สนใะติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาในราคาชแดก ม1,000.-บาทม(หนึ่งพันบาทถ้วน)มได้ทค่มมองค์การบริหารส่วนต าบกกแหหร มม
ร หว่างมวันทค่ มมม2  กันยายน   2558มมมถึงวันทค่ มมม15  กันยายน  2558มมร หว่างเวกาม08.30 น.มถึงเวกาม16.30 น.(เว้น
วันหยแดราชการ)มหรือสอบถาีทางโทรศัพท์หีายเกขมม075-354850มมในวันหก เวการาชการมหก ทางมมWWW.KURAH.GO.TH  (กรณค
ีอบอ านาะในการซื้อเอกสารสอบราคาให้น าหนังสือีอบอ านาะทค่ถูกต้องตาีกฎหีายมพร้อีส าเนาท เบคยนบ้านหก ส าเนาบัตรรร ชาชน
ของทั้งผู้ีอบอ านาะหก ผู้รับีอบอ านาะหนบท้ายีาด้วย)ม 
 
 
 

รร กาศมณมวันทค่มมมมมมมมเดือนมมกันยายนมมมพ.ศ. 2558 
 

(กงช่ือ) 
 

      
       (นายสแะิตมมช านาญกิะม) 

มมมนายกองค์การบริหารส่วนต าบกกแหหร มมม 
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  เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  25 /2558 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ  

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์ 
สองช้ัน(D.B.S.T.) สายหนองหว้า-ภูเขาดิน หมู่ที่ 5  

  ลงวันที่   2  กันยายน   2558มม  
--------------------------------------------------------- 

                องค์การบริหารส่วนต าบกกแหหร มมซึ่งต่อไรนค้เรคยกว่ามม“องค์การบริหารส่วนต าบก”มีคควาีรร สงค์สอบราคาะ้างท ามก่อสร้าง
ถนนกาดยางหบบเซอร์เฟชทรคตเีนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายหนองหว้า-ภูเขาดินมหีู่ทค่ม5มมโดยท าการก่อสร้างถนนกาดยางหบบเซอร์เฟชทรคต
เีนต์สองช้ัน(D.B.S.T.) กว้างเฉกค่ยม4.00มเีตรมควาียาวม350มเีตรมหรือีคพื้นทค่ ไี่น้อยกว่าม1,400มตารางเีตรมรายก เอคยดตาีหบบ
หรกนของมอบต.กแหหร มเกขทค่ม58005มพร้อีรักร้ายรร ชาสัีพันธ์โครงการมะ านวนม1มร้ายมตั้งะ่ายะาก เงินรายได้มโดยีคข้อหน น าหก 
ข้อก าหนดมมดังต่อไรนค้ 
 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 หบบรูรรายการรายก เอคยด 
1.2 หบบใบเสนอราคา 
1.3 หบบสัญญาะ้าง 
1.4 หบบหนังสือค้ ารร กันม(หกักรร กันสัญญา) 
1.5 ………………………… 
1.6 ………………………… 
2.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
              2.1  ผู้เสนอราคาต้องเร็นผู้ีคอาชคพรับะ้างท างานทค่สอบราคาะ้างม หก ต้องไี่เร็นผู้ถูกหะ้งเวคยนช่ือผู้ทิ้งงานทางราชการม 
รัฐวิสาหกิะมมหรือหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นมมหรือห้าีติดต่อหรือห้าีเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนต าบก 
              2.2  ผู้เสนอราคาต้องไี่เร็นผู้ทค่ได้รับเอกสิทธิ์หรือควาีคแ้ีกันมมซึ่งอาะรฏิเสธไี่ยอีขึ้นศากไทยเว้นหต่รัฐบากของผู้เสนอราคา
ได้ีคค าสั่งให้สก สิทธ์ิหก ควาีคแ้ีกันเช่นว่านั้น 
              2.3  ผู้เสนอราคาต้องเร็นนิติบแคคกหรือบแคคกธรรีดามมีคผกงานก่อสร้างรร เภทเดคยวกับงานทค่สอบราคาะ้างในวงเงินไี่น้อย
กว่า 275,000.-บาท(สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) หก เร็นผกงานทค่เร็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตาีกฎหีายว่า
ด้วยร เบคยบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมมหน่วยงานอื่นซึ่งีคกฎหีายบัญญัติให้ีคฐาน เร็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมมรัฐวิสาหกิะมมหรือ
หน่วยงานเอกชนทค่องค์การบริหารส่วนต าบกเช่ือถือ 
3.     หลักฐานการเสนอราคา 
           ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารหกักฐานหนบีาพร้อีกับซองสอบราคาดังนค้ 
            3.1 ส าเนาหนังสือรับรองการะดท เบคยนหแ้นส่วนบริษัทมหก ส าเนาใบท เบคยนภาษคีูกค่าเพิ่ี(ถ้าีค)พร้อีท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
            3.2 หนังสือีอบอ านาะซึ่งริดอากรหสตีร์ตาีกฎหีายในกรณคทค่ผู้เสนอราคาีอบอ านาะให้บแคคกอื่นกงนาีในใบเสนอราคาหทน 
            3.3 ส าเนาหนังสือรับรองผกงานก่อสร้างพร้อีท้ังรับรองส าเนาถูกต้องมม( ในกรณคทค่ีคการก าหนดผกงานตาีข้อม2.3) 
            3.4  บัญชครายการก่อสร้างมมหรือใบหะ้งรริีาณงานมมซึ่งต้องหสดงรายการวัสดแมมอแรกรณ์มมค่าหรงงานมมภาษครร เภทต่างมๆมมรวีทั้ง
ก าไรไว้ด้วย 

          3.5  บัญชครายการเอกสารทั้งหีดทค่ได้ยื่นพร้อีกับซองสอบราคา 
 4.       การยื่นซองสอบราคา 
              4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตาีหบบทค่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานค้โดยไี่ีคเงื่อนไขใดมๆมท้ังสิ้นมมหก ะ ต้องท าการ
กรอกข้อควาีให้ถูกต้องครบถ้วนมมกงกายีือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเะนมมะ านวนเงินทค่เสนอะ ต้องร บแตรงกันท้ังตัวเกข 
หก ตัวอักษรโดยไี่ีคการขูดกบหรือหก้ไขมมหากีคการขูดกบมมตกมมหก้ไขมมเรกค่ยนหรกงะ ต้องกงกายีือช่ือผู้เสนอราคามมพร้อีรร ทับตราม
(ถ้าีค) ก ากับไว้ด้วยทแกหห่ง 
              4.2  ผู้เสนอราคาะ ต้องกรอกรริีาณวัสดแหก ราคาในบัญชครายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
                     ในการเสนอราคามมมให้เสนอเร็นเงินบาทมมหก เสนอราคาเพคยงราคาเดคยวมมโดยเสนอราคารวีหก หรือราคาต่อหน่วยมมหก 
หรือต่อรายการมมตาีเงื่อนไขทค่ร บแไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องมมท้ังนค้มมราคารวีทค่เสนอะ ต้องตรงกันทั้งตัวเกขหก ตัวหนังสือมมถ้าตัวเกข
หก ตัวหนังสือไี่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเร็นส าคัญมมโดยคิดราคารวีทั้งสิ้นซึ่งรวีค่าภาษคีูกค่าเพิ่ีมมภาษคอากรอื่นมมหก ค่าใช้ะ่ายทั้งรวงไว้
หก้ว 
 



 
 

 
                   ราคาทค่เสนอมมะ ต้องเสนอก าหนดยืนราคาไี่น้อยกว่า…30…วันมมนับหต่วันเริดซองสอบราคามมโดยภายในก าหนดยืนราคาผู้
เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาทค่ตนได้เสนอไว้หก ะ ถอนการเสนอราคาีิได้ 
              4.3 ผู้เสนอราคาะ ต้องก าหนดเวกาด าเนินการก่อสร้างหก้วเสร็ะไี่เกิน…60…วันมมนับถัดะากวันกงนาีในสัญญาะ้างมมหรือวันทค่
ได้รับหนังสือหะ้งะากองค์การบริหารส่วนต าบกให้เริ่ีท างาน 
              4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคามมผู้เสนอราคาควรตรวะดูร่างสัญญามมหบบรูรหก รายก เอคยดมฯกฯมให้ถค่ถ้วนหก เข้าใะเอกสารสอบ
ราคาทั้งหีดเสคยก่อนทค่ะ ตกกงยื่นซองสอบราคาตาีเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
              4.5 ผู้เสนอราคาะ ต้องยื่นซองสอบราคาทค่ริดผนึกซองเรคยบร้อยะ่าหน้าซองถึงรร ธานคณ กรรีการเริดซองสอบราคามมโดย
ร บแไว้ทค่หน้าซองว่าม“ ใบเสนอราคาตาีเอกสารสอบราคาะ้างเกขทค่มม“25/2558”  โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนต าบกมมมร หว่าง
วันทค่มมม2  กันยายน   2558   ถึงวันทค่   15  กันยายน  2558  มร หว่างเวกาม08.30 น. ถึงเวกาม16.30 น. ณม.มส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบกกแหหร มต าบกกแหหร มอ าเภอทแ่งใหญ่มะังหวัดนครศรคธรรีราชมมหก  วันทค ่16  กันยายน  2558มมร หว่างเวกาม 10.30 
– 11.30 น.มณ.มศูนย์รวีข้อีูกข่าวสารการซื้อหรือการะ้างขององค์การบริหารส่วนต าบกร ดับอ าเภอม( ทค่ว่าการอ าเภอทแ่งใหญ่ม)               
           เีื่อพ้นก าหนดเวกายื่นซองสอบราคาหก้วะ ไี่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดมมคณ กรรีการก าหนดวันเริดซองสอบราคาในมวันทค่มม  
17  กันยายน  2558มตั้งหต่เวกามม10.00 น.  เร็นต้นไร 
 5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

5.1 ในการสอบราคาครั้งนค้มมองค์การบริหารส่วนต าบกะ พิะารณาตัดสินด้วยราคารวี 
           5.2  หากผู้เสนอราคารายใดีคคแณสีบัติไี่ถูกต้องตาีข้อมม2  หรือยื่นหกักฐานการเสนอราคาไี่ถูกต้องมมหรือไี่ครบถ้วนตาีข้อมม
3  หรือยื่นซองสอบราคาไี่ถูกต้องตาีข้อมม4  หก้วมมคณ กรรีการเริดซองสอบราคาะ ไี่รับพิะารณาราคาของผู้เสนอรายนั้นมมเว้นหต่เร็น
ข้อผิดพกาดหรือผิดหกงเพคยงเก็กน้อยมมหรือทค่ผิดหผกไระากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนทค่ีิใช่สาร ส าคัญมมทั้งนค้เฉพา ในกรณคทค่
พิะารณาเห็นว่าะ เร็นรร โยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบกเท่าน้ัน 
          5.3  องค์การบริหารส่วนต าบกสงวนสิทธิไี่พิะารณาราคาของผู้เสนอราคามมโดยไี่ีคการผ่อนผันในกรณคมมดังต่อไรนค้ 
                   (1)  ไี่รรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นมมในบัญชคผู้รับเอกสารสอบราคามมหรือในหกักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การ
บริหารส่วนต าบก 
                   (2)  ไี่กรอกช่ือนิติบแคคกมมหรือบแคคกธรรีดามมหรือกงกายีือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหีดในใบเสนอราคา 
                   (3)  เสนอรายก เอคยดหตกต่างไระากเง่ือนไขทค่ก าหนดในเอกสารสอบราคาทค่เร็นสาร ส าคัญหรือีคผกท าให้เกิดควาี
ได้เรรคยบเสคยเรรคยบหก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                   (4)  ราคาทค่เสนอีคการขูดกบ,ตก,เติี ,หก้ไข,เรกค่ยนหรกงมโดยผู้เสนอราคาีิได้กงกายีือช่ือพร้อีรร ทับตราม(ถ้าีค) ก ากับไว ้

มมม5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญามมคณ กรรีการเริดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบกีคสิทธิให้ผู้
เสนอราคาชค้หะงข้อเท็ะะริงมมสภาพฐาน มมหรือข้อเท็ะะริงอ่ืนใดทค่เกค่ยวข้องกับผู้เสนอราคาไดม้มองค์การบริหารส่วนต าบกีคสิทธิทค่ะ ไี่รบัราคา
หรือไี่ท าสัญญาหากหกักฐานดังกก่าวไี่ีคควาีเหีา สีหรือไี่ถูกต้อง 
              5.5  องค์การบริหารส่วนต าบกทรงไว้ซึ่งสิทธิทค่ะ ไี่รับราคาต่ าสแดมมหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาทค่เสนอทั้งหีดก็ได้มมหก 
พิะารณาเกือกะ้างในะ านวนหรือขนาดมมหรือเฉพา รายการหนึ่งรายการใดมมหรืออาะะ ยกเกิกการสอบราคาโดยไี่พิะารณาะัดะ้างเกยก็ได้
สแดหต่ะ พิะารณามมทั้งนค้มมเพื่อรร โยชน์ของทางราชการเร็นส าคัญมมมหก ให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบกเร็นเด็ดขาดมมผู้
เสนอราคาะ เรคยกร้องค่าเสคยหายใดมๆมมีิได้มมรวีทั้งองค์การบริหารส่วนต าบกะ พิะารณายกเกิกการสอบราคาหก กงโทษผู้เสนอราคา
เสีือนเร็นผู้ทิ้งงานหากีคเหตแทค่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากร ท าไรโดยไี่สแะริตหรือีคการสียอีกันในการเสนอราคา 
              ในกรณคทค่ผู้เสนอราคาต่ าสแดเสนอราคาต่ าะนคาดหีายได้ว่าไี่อาะด าเนินงานตาีสัญญาได้มมคณ กรรีการเริดซองสอบราคา
หรือองค์การบริหารส่วนต าบกะ ให้ผู้เสนอราคานั้นชค้หะงหก หสดงหกักฐานทค่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสาีารถด าเนินงานตาีสอบราคา
ะ้างให้เสร็ะสีบูรณ์มมหากค าชค้หะงไี่เร็นทค่รับฟังได้มมองค์การบริหารส่วนต าบกีคสิทธิทค่ะ ไี่รับราคาของผู้เสนอรายนั้น 
                6.   การท าสัญญา 
                  องค์การบริหารส่วนต าบกกแหหร ะ เรคยกท าสัญญาก็ต่อเีื่อีคเงินรายได้หรือเงินอแดหนแนเข้าเพคยงพอมหก ผู้ชน การสอบราคา
ะ ต้องท าสัญญาะ้างตาีหบบสัญญาดังร บแไว้ในข้อมม1.3  กับองค์การบริหารส่วนต าบกมมภายในมม7  วันมมนับถัดะากวันทค่ได้รับหะ้งมมหก 
ะ ต้องวางหกักรร กันสัญญาเร็นะ านวนเงินเท่ากับร้อยก ม5ม%มของราคาค่าะ้างทค่สอบราคาได้มมให้องค์การบริหารส่วนต าบกยึดถือไว้
ในขณ ท าสัญญามมโดยใช้หกักรร กันอย่างหนึ่งอย่างใดมมดังต่อไรนค้ 

6.1 เงินสด 
              6.2  เช็คทค่ธนาคารสั่งะ่ายให้หก่องค์การบริหารส่วนต าบกมมโดยเร็นเช็คกงวันทค่ทค่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไี่เกินมม3  วันท าการ
ของทางราชการ 
              6.3  หนังสือค้ ารร กันของธนาคารในรร เทศมมตาีหบบหนังสือค้ ารร กันดังร บแในข้อม1.4 
              6.4  พันธบัตรรัฐบากไทย 
 



 
มมมมม6.5มมหนังสือค้ ารร กันของบริษัทเงินทแนทค่ได้รับอนแญาตให้รร กอบกิะการการเงินทแนเพื่อการพานิชหก รร กอบธแรกิะค้ ารร กัน

ตาีรร กาศของธนาคารหห่งรร เทศไทยมมตาีรายช่ือบริษัทเงินทแนทค่ ธนาคารหห่งรร เทศไทยได้หะ้งเวคยนให้หน่วยงานราชการต่างมๆมม
ทราบหก้วมมโดยอนแโกีให้ใช้ตาีตัวอย่างหนังสือค้ ารร กันของธนาคารตาีคณ กรรีการว่าด้วยการพัสดแก าหนดม(การใช้หกักรร กันตาีข้อ
นค้ใช้เฉพา สัญญาะ้างก่อสร้างทค่ีควงเงินไี่เกินมม10  ก้านบาท) 
              หกักรร กันสัญญานค้ะ คืนให้โดยไี่ีคดอกเบค้ยภายในมม15  วันมมนับถัดะากวันทค่ผู้ชน การสอบราคาม(ผู้รับะ้าง) พ้นะากข้อผูกพัน
ตาีสัญญาะ้างหก้ว 
              7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
                   องค์การบริหารส่วนต าบกะ ะ่ายเงินค่าะ้างมมโดยหบ่งออกเร็น…………-………งวดมมดังนค ้
                   งวดทค่ม1  เร็นะ านวนเงินในอัตราร้อยก …………-…………….ของค่าะ้างมมเีื่อผู้รับะ้างได้รฏิบัติงาน………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ให้หก้วเสร็ะภายใน……………………วันมม 
                   งวดทค่ม2  เร็นะ านวนเงินในอัตราร้อยก …………-…………….ของค่าะ้างมมเีื่อผู้รับะ้างได้รฏิบัติงาน………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ให้หก้วเสร็ะภายใน……………………วันมม 
                   งวดทค่ม3  เร็นะ านวนเงินในอัตราร้อยก …………-…………….ของค่าะ้างมมเีื่อผู้รับะ้างได้รฏิบัติงาน………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ให้หก้วเสร็ะภายใน……………………วันมม 
                   งวดทค่ม4  เร็นะ านวนเงินในอัตราร้อยก …………-…………….ของค่าะ้างมมเีื่อผู้รับะ้างได้รฏิบัติงาน………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ให้หก้วเสร็ะภายใน……………………วันม 
                   งวดสแดท้ายมมเร็นะ านวนเงินในอัตราร้อยก …100…ของค่าะ้างมมเีื่อผู้รับะ้างได้รฏิบตัิงานท้ังหีดให้หก้วเสระ็ 
เรคยบร้อยตาีสัญญามมรวีทั้งท าสถานทค่ก่อสร้างให้ส อาดเรคยบร้อย 
              8.  อัตราค่าปรับ 
                   ค่ารรับตาีหบบสัญญาะ้างะ ก าหนดในอัตราร้อยก …0.10…..ของค่าะ้างตาีสัญญาะ้างต่อวัน 

     9.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                   ผู้ชน การสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกกงเร็นหนังสือมมหรือท าสัญญาะ้างตาีหบบดังร บแในข้อมม1.3  หก้วหต่กรณคมมะ ต้อง
รับรร กันควาีช ารแดบกพร่องของงานะ้างทค่เกิดขึ้นภายในร ย เวกาไี่น้อยกว่า……-……..เดือน……2……..รีมมนับถัดะากวันทค่องค์การ 
บริหารส่วนต าบกได้รับีอบงานมมโดยผู้รับะ้างต้องรคบะัดการซ่อีหซีหก้ไขให้ใช้การได้ดคดังเดิีภายใน…15…วันมมนับถัดะากวันทค่ได้รับหะ้ง
ควาีช ารแดบกพร่อง 
              10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

10.1 เงินค่าะ้างส าหรับงานะ้างครั้งนค้มมได้ีาะากเงินงบรร ีาณ เงินรายได้ ม 
10.2 การกงนาีในสัญญาะ กร ท าได้ต่อเีื่อองค์การบริหารส่วนต าบกได้รับอนแีัติหก โอนเงินค่าก่อสร้างะากม

งบรร ีาณเงินงบรร ีาณม เงินรายได้  หก้วเท่าน้ัน 
  มมมมม10.3มมเีื่อองค์การบริหารส่วนต าบกได้คัดเกือกผู้เสนอราคารายใดให้เร็นผู้รับะ้างหก ได้ตกกงะ้างตาีสอบราคาะ้าง 
หก้วมมถ้าผู้รับะ้างะ ต้องสั่งหรือน าสิ่งของีาเพื่องานะ้างดังกก่าวเข้าีาะากต่างรร เทศมมหก ของนั้นต้องน าเข้าีาโดยทางเรือในเส้นทางทค่ีค
เรือไทยเดินอยู่มมหก สาีารถให้บริการรับขนได้ตาีทค่รัฐีนตรคว่าการกร ทรวงคีนาคีรร กาศก าหนดมมผู้เสนอราคามมซึ่งเร็นผู้รับะ้าง
ะ ต้องรฏิบัติตาีกฎหีายว่าด้วยการส่งเสริีการพานิชนาวคมมดังนค้ 
                   (1)  หะ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกก่าวเข้าีาะากต่างรร เทศต่อส านักงานคณ กรรีการส่งเสริีการพานิชนาวคภายในมม7  
วันมมนับถัดะากวันทค่ผู้รับะ้างสั่งหรือซื้อของะากต่างรร เทศมมเว้นหต่เร็นของทค่รัฐีนตรคว่าการกร ทรวงคีนาคีรร กาศยกเว้นให้บรรทแกเรือ
อื่นได้ 

(2) ะัดการให้สิ่งของดังกก่าวบรรทแกโดยเรือไทยมมหรือเรือทค่ีคสิทธิเช่นเดคยวกับเรือไทยะากต่างรร เทศีายังรร เทศไทยมม
เว้นหต่ได้รับอนแญาตะากส านักงานคณ กรรีการส่งเสริีการพานิชนาวคให้บรรทแกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนทค่ีิใช่เรือไทยมมซึ่งะ ต้องได้รับอนแญาต
เช่นนั้นก่อนบรรทแกของกงเรืออ่ืนมมหรือเร็นของทค่รัฐีนตรคว่าการกร ทรวงคีนาคีรร กาศยกเว้นให้บรรทแกโดยเรืออื่น 
                   (3)  ในกรณคทค่ไี่รฏิบัติตาีข้อมม(1)  หรือมม(2)  ผู้รับะ้างะ ต้องรับผิดตาีกฎหีายว่าด้วยการส่งเสริีการพานิชนาวค 
    10.4     ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบกได้รับคัดเกือกหก้วไี่ไรท าสัญญาหรือข้อตกกงภายในเวกาทค่ทางราชการก าหนดร บแไว้
ในข้อม6  องค์การบริหารส่วนต าบกอาะพิะารณาเรคยกร้องให้ชดใช้ควาีเสคยหายม(ถ้าีค) รวีทั้งพิะารณาให้เร็นผู้ทิ้งงานตาีร เบคยบของทาง
ราชการ 
 
 



 
 
 
     10.5   องค์การบริหารส่วนต าบกสงวนสิทธิทค่ะ หก้ไขมมเพิ่ีเติีเง่ือนไขหรือข้อก าหนดในหบบสัญญาให้เร็นไรตาีควาีเห็นของอัยการ
ะังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสแดม(ถ้าีค) 

            11.  มาตรฐานฝีมือชา่ง 
                   เีื่อองค์การบรหิารส่วนต าบกได้คัดเกือกผู้เสนอราคารายใดให้เร็นผู้รับะ้างหก ไดต้กกงะ้างก่อสร้างตาีรร กาศนค้หก้วมมผู้
เสนอราคาะ ต้องตกกงว่าในการรฏิบัติงานก่อสรา้งดังกก่าวมมผู้เสนอราคาะ ต้องีคหก ใช้ผู้ผ่านการทดสอบีาตรฐานฝีี ือช่างะากกร ทรวง
หรงงานหก สวสัดิการสังคีมมหรือผู้ีควแฒิบัตรร ดับมมรวช. รวส. หก มรวท.  หรือเทคยบเท่าะากสถาบนัการศึกษาทค่มก.พ. รับรองให้เข้ารบั
ราชการได้มมในอัตราไี่ต่ ากว่าร้อยก มม10  ของหต่ก สาขาช่างมมหต่ะ ต้องีคช่างะ านวนอย่างน้อยมม1  คนมมในหต่ก สาขาช่างดังต่อไรนค ้
                   11.1………ช่างกอ่สร้าง……………………. 
                   11.2………ช่างโยธา……...………………… 
                   11.3………ช่างส ารวจ……………………… 
              12.  ในร หว่างร ย เวกาการก่อสร้างผู้รับะ้างพึงรฏิบตัิตาีหกักเกณฑ์ทค่กฎหีายหก ร เบคยบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครดั 
 
 
 
 

มมมมมมมองค์การบริหารส่วนต าบกกแหหร  
    (กงช่ือ) 
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มมมมนายกองค์การบริหารส่วนต าบกกแหหร  
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