
 
 

แบบ ปปช.1 
การเปดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางงานกอสราง 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานกอสราง       
 

๑. ชื่อโครงการ   กอสรางฝายน้ําลน มข.2527 อยูขางบนทํานบนาแถว บานโปง หมูท่ี 6      
หนวยงานเจาของโครงการ      องคการบริหารสวนตําบลสะแกราช      

๒. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร    757,000.- บาท       
๓. ลักษณะงาน  ปริมาณงาน สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังขางสูง  3.50 เมตร ความกวาง 18.00 เมตร พรอม

ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ ๑ ปาย         
๔. ราคากลางคํานวณ  ณ  วันท่ี     29  เมษายน 2559        เปนเงิน       690,000.-   บาท         

(-หกแสนเกาหม่ืนบาทถวน-)          
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง 

๕.๑ แบบ ปร.๔           
๕.๒ แบบ ปร.๕           

      ๖.  รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
 ๖.๑ นายภูดิศ    วงศประยูร   ประธานกรรมการฯ     
 ๖.๒ นายสวัสดิ์    พจนฉิมพลี   กรรมการฯ      
 ๖.๓ จาสิบตรีธีระชัย   คอกขุนทด  กรรมการฯ      
                
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสะแกราช 

เรื่อง    สอบราคาจาง โครงการกอสรางฝายน้ําลน มข.2527 อยูขางบนทํานบนาแถว บานโปง หมูท่ี 6 
องคการบริหารสวนตําบลสะแกราช   
-------------------------------------  

ดวยองคการบริหารสวนตําบลสะแกราช  มีความประสงคจะประกาศสอบราคาจาง  โครงการกอสรางฝายน้ํา
ลน มข.2527 อยูขางบนทํานบนาแถว บานโปง หมูท่ี 6  ปริมาณงาน สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังขางสูง  3.50 เมตร 
ความกวาง 18.00 เมตร พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ ๑ ปาย ราคากลาง  690,000.-   บาท  (-หกแสน
เกาหม่ืนบาทถวน-) 

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
๑. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ท่ีมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาดังกลาว 

                     ๒. ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไวแจงเวียนชื่อแลว 
  ๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฎิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
  ๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน
ตําบลสะแกราช ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมใน
การสอบราคาจางครั้งนี้ 
  5. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
  6. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ  ซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซด ศูนยขอมูลจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐ 
  7. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสาม
หม่ืนบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
  8. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไมนอยกวา 270,๐๐๐.-   บาท 
 กําหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันท่ี 19  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕9  ถึงวันท่ี  2  เดอืน  มิถุนายน  พ.ศ. 
๒๕๕9 ยื่น ณ  องคการบริหารสวนตําบลสะแกราช  โดยในวันท่ี   31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕9  ยื่นซองสอบ
ราคา  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  ตั้งแตระหวางเวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึง  ๑๖.๓๐ น. และกําหนดเปดซองสอบราคาในวันท่ี   3 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕9  ตั้งแตเวลา 
๑๐.๐๐ น. เปนตนไป ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ 

ผูสนใจติดตอขอรับ/ซ้ือเอกสารสอบราคา ไดท่ี  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลสะแกราช หมูท่ี ๑๑  ตําบล
สะแกราช อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  ในราคาชุดละ  500.-  บาท  ระหวางวันท่ี  19  เดือน พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕9  ถึงวันท่ี  2  เดอืน  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๕9  ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐  น. ถึง  ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดท่ี
เว็บไซค www.sakarat.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  ๐๔๔-๔๔๒-๔๙1   ในวันและเวลาราชการ 

 

         ประกาศ   ณ   วันท่ี  19  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๕9  

                                                    (ลงชื่อ)    นายสมบูรณ  ทูลบุญลินทร 

                                                                (นายสมบูรณ  ทูลบุญลินทร) 
                                                        นายกองคการบริหารสวนตําบลสะแกราช 



 

 เอกสารสอบราคาจาง  เลขท่ี  4/๒๕๕9  
การจางตามโครงการ  กอสรางฝายน้ําลน มข.2527 อยูขางบนทํานบนาแถว บานโปง หมูท่ี 6   

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลสะแกราช  ลงวันท่ี   19  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 
………………………………………….………………. 

 

องคการบริหารสวนตําบลสะแกราช ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล ”   มีความประสงคจะสอบ
ราคาจาง  โครงการกอสรางฝายน้ําลน มข.2527 อยูขางบนทํานบนาแถว บานโปง หมูท่ี 6  ปริมาณงาน สันฝายสูง 
2.00 เมตร ผนังขางสูง  3.50 เมตร  ความกวาง 18.00 เมตร พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  ๑ ปาย 

ราคากลาง  690,000.-   บาท  (-หกแสนเกาหม่ืนบาทถวน-) 
 
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี้  
๑.เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา  

๑.๑รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
๑.๒แบบใบเสนอราคา 
๑.๓แบบสัญญาจาง 
๑.๔แบบหนังสือคํ้าประกัน  (หลักประกันสัญญา) 
๑.๕………………………………………………… 

              ๒.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
                   ๒.๑  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาจาง  และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูท้ิง
งานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับ
องคการบริหารสวนตําบล 
                   ๒.๒  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน    ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  เวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

        ๒.๓  ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ี
สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา 27๐,๐๐๐.-  บาท   และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการทองถ่ิน    หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติ  ใหมีฐานะเปน
ราชการบริหารสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือได 
                     ๒.๔  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเขารวมเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ  ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซด ศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

   ๓.   หลักฐานการเสนอราคา 
                   ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคาสอบราคา  ดังนี้  
  ๓.๑  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท  และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) 
พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
  ๓.๒  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล
อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  ๓.๓  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง (ในกรณีท่ีมีการกําหนด
ผลงานตามขอ ๒.๓)  
  ๓.๔  บัญชีรายการกอสราง  หรือใบแจงปริมาณงาน  ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ  
คาแรงงาน  ภาษีประเภทตางๆ รวมท้ังกําไรไวดวย 
  ๓.๕  บัญชีรายการเอกสารท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา 
 
 
 

/๔.การยื่น........ 



-๒- 
๔.  การย่ืนซองสอบราคา 
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น  

และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจนจํานวนเงินท่ีเสนอจะตองระบุ
ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบและแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลง
ลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี)  กํากับไวดวยทุกแหง 

๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวนในการ 
เสนอราคา  ใหเสนอเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวย  และหรือ
ตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายในเสนอราคาใหถูกตอง  ท้ังนี้  ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและ
ตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ  โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคา
ภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 

  ราคาท่ีเสนอ จะตองเสนอราคากําหนดยืนราคาไมนอยกวา __150__ วัน  นับแตวันเปดซองสอบราคา    
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบท่ีตนไดเสนอไวแลวจะถอนการเสนอราคามิไดและซองเสนอราคา
ท่ียื่นตอทางราชการและลงทะเบียนรับซองแลวจะถอนคืนมิได 

๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน__150     วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับแจงหนังสือจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน 

๔.๔ กอนยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ  ใหถ่ีถวน                         
และเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

 ๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการ 
เปดซองสอบราคา โดยระบุไวท่ีหนาซองวา   “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา  เลขท่ี  4/2559”    โดยยื่นตอ
องคการบริหารสวนตําบลสะแกราช  ในวันท่ี  19 เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕9  ถึงวันท่ี  2  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 
๒๕๕9 ยื่น ณ  องคการบริหารสวนตําบลสะแกราช  โดยในวันท่ี 31 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕9  ยื่น ณ  ศูนยรวม
ขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางองคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ    
   

  เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
จะเปดซองสอบราคา  ในวันท่ี  3 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕9  ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการซ้ือหรือการจางองคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ท่ีวาการอําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

๕.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
  ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้  องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง   

หรือไมครบถวนตามขอ  ๓  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ  ๔  แลว คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไมรับ
พิจารณาราคาของเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไข
ของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหาร
สวนตําบลเทานั้น 

๕.๓ องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผันในกรณี   
ดังตอไปนี้ 

(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 

(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือ 
ท้ังหมดในใบเสนอราคา 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปนสาระสําคัญหรือมีผล 
ทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 

 
/(๔)ราคาท่ี............. 
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(๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ 

พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ องคการบริหาร

สวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคาได  
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิท่ีจะรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

๕.๕ องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ 
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ  และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด  ๆ 
มิได  รวมท้ังองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงานหาก
มีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรืองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อ
ไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ     หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได  องคการ
บริหารสวนตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

๖. การทําสัญญาจาง 
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ  ๑.๓  กับองคการ 

บริหารสวนตําบล  ภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ
รอยละหา  ของราคาคาจางท่ีสอบราคาได  ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

  ๖.๑  เงินสด 
๖.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล  โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือ 

กอนหนานั้นไมเกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ 
๖.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน ขอ ๑.๔   
๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
๖.๕ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและ

ประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศ
ไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง  ๆ  ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ 
ธนาคารตามท่ีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางท่ีมีวงเงิน
ไมเกิน  ๑๐  ลานบาท)   

หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา  ( ผูรับจาง)  พน
จากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

๗. คาจางและการจายเงิน  (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปน   1  งวด ดังนี้ 
งวดท่ี  ๑  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ        -          ของคาจาง เม่ือ

ผูรับจางไดปฎิบัติงาน    - ใหแลวเสร็จภายใน     -    วัน 
งวดท่ี  2  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ        -          ของคาจาง เม่ือ

ผูรับจางไดปฎิบัติงาน    -  ใหแลวเสร็จภายใน     -    วัน 
งวดสุดทาย   เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ     10๐    ของคาจางเม่ือผูรับจางไดปฎิบัติงานกอสราง

แลวเสร็จท้ังหมด เรียบรอยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย 
๘. อัตราคาปรับ 

คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ  ๐.๑๐  ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
/9. การรับ..... 
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๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ  ๑.๓  แลวแต
กรณี   จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒     ป  นับถัดจาก
วันท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน   โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน    
๑๕    วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน  ๆ  

  ๑๐.๑  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงิน   งบประมาณจายขาดเงินสะสมงบประมาณ
ประจําป  พ.ศ. 2559               

     การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติเงินคากอสราง  จากเงิน
จายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ ๒๕๕9 แลวเทานั้น 

๑๐.๒  เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
ตามสอบราคาจางแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคา  ซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฎิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  
ดังนี้ 

(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม   
การพาณิชยนาวีภายใน  ๗  วนั  นับถัดจากวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ 
มายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดย
เรืออ่ืนท่ีมีใชเรือไทย  ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(๓)ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม  (๑)  หรือ (๒)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี 

๑๐.๓ ผูเสนอราคาซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภาย 
ในเวลาท่ีทางราชการกําหนดระบุในขอ  ๖  องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย          
( ถามี)  รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๐.๔  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไข  เพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือกําหนดในแบบ 
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี) 
   ๑๐.๕  องคการบริหารสวนตําบลสะแกราช จะไมพิจารณาผูเสนอราคาท่ีเปนผูท้ิงงานของทางราชการ
หรือผูท้ิงงานของทางหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน และองคการบริหารสวนตําบลสะแกราชทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะงด
ซ้ือหรือจาง หรือเลือกซ้ือหรือจาง โดยไมจําตองซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคาต่ําสุดเสมอไป รวมท้ังจะพิจารณายกเลิกการ
สอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงาน หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมี
การสมยอมกันในการเสนอราคา 

๑๑.  มาตรฐานฝมือชาง 
 เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม
ประกาศนี้แลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ ปวท.  
หรือเทียบเทาจากสถานบันการศึกษาท่ี  ก.พ.  รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐  ของแตละสาขา
ชาง  แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย  ๒  คน  ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 
 

/11.1   .... 
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  ๑๑.๑ ______________ชางกอสราง,ชางโยธา_______________________ 
  ๑๑.๒ ______________________________-______________________ 

 
๑๒. ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไว

โดยเครงครัด 
 
            องคการบริหารสวนตําบลสะแกราช 
                   
                                                          วันท่ี   19   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕9 
 

(ลงชื่อ)     นางสาวนิโลบล   เสียดก่ิง      . 
                                   ( นางสาวนิโลบล   เสียดก่ิง )  
              นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน 
                         ผูอํานวยการกองคลัง  
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