
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาจ้าว 

 เรื่อง สอบราคาก่อสร้าง จ านวน 4 โครงการ   
ต าบลเขาจ้าว  อ าเภอปราณบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

...................................................... 
   ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลเขาจ้าว  มีความประสงค์จะสอบราคาก่อสร้าง             จ านวน 
4 โครงการ  
                   โครงการที่ 1  โครงการขุดสระเก็บน้ าเพ่ือสาธารณะประโยชน์หมู่ที่ 2 สถานที่ด าเนินโครงการ 
บริเวณหมู่ที่ 2 ต าบลเขาจ้าว อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยขุดสระกว้างเฉลี่ย 40.00 เมตร ยาว 
40.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,520  ลูกบาศก์เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต. เขาจ้าว ก าหนด               
  ราคากลาง 207,000.-บาท (-สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน-) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขา
จ้าวเห็นชอบ เมื่อวันที่ ................ มิถุนายน  2558  
  โครงการที่ 2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมฝายท่อลอดคลองสอง ต าบล เขา
จ้าว อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนที่ท าการท างานไม่น้อยกว่า                    500 
ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. เขาจ้าว ก าหนด 
           ราคากลาง 346,000.-บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขา
จ้าวเห็นชอบ เมื่อวันที่ ............. มิถุนายน  2558    

          โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อฝายท่อลอดคลองหนึ่ง                 
โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา                    
0.15 เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนที่ท าการท างานไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน               
ที่ อบต. เขาจ้าว ก าหนด 
            ราคากลาง 320,000.-บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขา
จ้าวเห็นชอบ เมื่อวันที่ .......... มิถุนายน   2558      

       โครงการที่ 4 โครงการวางท่อระบายน้ าข้ามล าห้วยโป่งไผ่ บริเวณบ้านนายสมศักดิ์  เข็มทอง หมู่ที่ 
6 โดยท าการวางท่อ คสล. ขนาด   1.00 เมตร 7 แถว ๆ ละ 6 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีตหน้าท่อและท าการ
เทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อให้ได้ผิวกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30 เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนที่                  ไม่น้อย
กว่า 90 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต. เขาจ้าว ก าหนด 

          ราคากลาง 290,000.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขา
จ้าวเห็นชอบ เมื่อวันที่ ............ มิถุนายน  2558)  

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  2.1  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 

2.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
  2.3  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคา ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
 
 
 

2.4 ไม่...... 
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2.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาจ้าว ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้ 

2.5  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันของแต่ละโครงการดังนี้ 
โครงการที่ 1  โครงการขุดสระเก็บน้ าเพ่ือสาธารณะประโยชน์หมู่ที่ 2 สถานที่ด าเนินโครงการ 

บริเวณหมู่ที่ 2 ต าบลเขาจ้าว อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยขุดสระกว้างเฉลี่ย 40.00 เมตร ยาว 
40.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,520  ลูกบาศก์เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต. เขาจ้าว ก าหนด มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า 103,500 บาท (หนึ่ง
แสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)   

โครงการที่ 2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมฝายท่อลอดคลองสอง ต าบล เขา
จ้าว อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนที่ท าการท างานไม่น้อยกว่า                    500 
ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. เขาจ้าว ก าหนด มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า 
173,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันถ้วน)   

          โครงการที่  3  โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเชื่อฝายท่อลอดคลองหนึ่ ง                 
โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา                    
0.15 เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนที่ท าการท างานไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน               
ที่ อบต. เขาจ้าว ก าหนดมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า 160,000 บาท (หนึ่งแสน                       
หกหมื่นบาทถ้วน)   

โครงการที่ 4 โครงการวางท่อระบายน้ าข้ามล าห้วยโป่งไผ่ บริเวณบ้านนายสมศักดิ์  เข็มทอง หมู่
ที่ 6 โดยท าการวางท่อ คสล. ขนาด   1.00 เมตร 7 แถว ๆ ละ 6 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีตหน้าท่อและท า
การเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อให้ได้ผิวกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30 เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนที่                  ไม่
น้อยกว่า 90 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต. เขาจ้าว ก าหนด มีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกันไม่น้อยกว่า 145,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

2.6  ผู้เสนอราคาทั้งบุคคลและนิติบุคคลที่เสนอราคาต่อ  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาจ้าวต้อง
ไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ
ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่
บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วงงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ ศูนย์ข้อมูล
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
           ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ .....15... มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕8  ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง 
๑๑.๐๐ น. พร้อมกัน ณ. ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาจ้าว และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม 
ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐น.    เป็นต้นไป  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาจ้าว 
  ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ...10...  มิถุนายน 2558 ถึง วันที่....24..... มิถุนายน ๒๕๕8  
ระหว่างเวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาจ้าว และ วันที่ ..24.. มิถุนายน 
๒๕๕8    ยื่น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  อ าเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และก าหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ ...26.. มิถุนายน ๒๕๕8 ตั้งแต่เวลา  9.3๐ 
น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
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  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่      ที่
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาจ้าว อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ..10.... มิถุนายน 
๒๕๕8 ถึงวันที่ ...24... มิถุนายน ๒๕๕8 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๓๒6-227-56 ในวันและเวลา
ราชการ หากมิได้มาซื้อเอกสารสอบราคาด้วยตนเอง ให้น าหนังสือมอบอ านาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตาม
กฎหมายมาด้วย 
       ประกาศ ณ วันที่  10  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕8 
 
 
                (ลงชื่อ)....................................................... 
               (นายประยงค์   สุวรรณชาติ) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาจ้าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ในกรณีที่ผู้เสนอราคา เสนอราคาโดยยินยอมลดราคาให้จากราคาท่ีเสนอจะต้องประกอบด้วย
ข้อเท็จจริง ๓ ประการ คือ 

๑. ต้องมีข้อความ ยินดีลดราคา หรือมีข้อความที่มีความหมายเดียวกัน 
๒. ต้องมีตัวเลขและตัวอักษรตรงกันหรือมีข้อความว่า ยินดีลดราคาก่ีเปอร์เซ็น หรือ ร้อยละเท่าไร 
๓. ผู้เสนอราคาต้องลงชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตรงข้อความที่แสดงเจตนาใน (๑) (๒) มิฉะนั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาจ้าว จะไม่รับพิจารณา 
 

 
 



 
 

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่   9 / 2558 
 การจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2558                                            

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาจ้าว  ลงวันที่  10  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2558 
********************************************** 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาจ้าว ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล” มีความประสง
จะสอบราคาจ้าง ตามโครงการ จ านวน 4 โครงการ 
             โครงการที่ 1  โครงการขุดสระเก็บน้ าเพ่ือสาธารณะประโยชน์หมู่ที่ 2 สถานที่ด าเนินโครงการ 
บริเวณหมู่ที่ 2 ต าบลเขาจ้าว อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยขุดสระกว้างเฉลี่ย 40.00 เมตร ยาว 
40.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,520  ลูกบาศก์เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต. เขาจ้าว ก าหนด    
                    โครงการที่ 2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมฝายท่อลอดคลองสอง ต าบล เขา
จ้าว อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนที่ท าการท างานไม่น้อยกว่า                    500 
ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. เขาจ้าว ก าหนด 
                    โครงการที่  3  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเชื่ อฝายท่อลอดคลองหนึ่ ง                 
โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา                    
0.15 เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนที่ท าการท างานไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน               
ที่ อบต. เขาจ้าว ก าหนด 

  โครงการที่ 4 โครงการวางท่อระบายน้ าข้ามล าห้วยโป่งไผ่ บริเวณบ้านนายสมศักดิ์  เข็มทอง หมู่
ที่ 6 โดยท าการวางท่อ คสล. ขนาด   1.00 เมตร 7 แถว ๆ ละ 6 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีตหน้าท่อและท า
การเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อให้ได้ผิวกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30 เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนที่                  ไม่
น้อยกว่า 90 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต. เขาจ้าว ก าหนด       
 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
  1.1    แบบรูปรายการละเอียด 
  1.2    แบบใบเสนอราคา 
  1.3    แบบสัญญาจ้าง 
  1.4    แบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันสัญญาจ้าง) 
   (1) หลักประกันสัญญา 
   (2) หลักประกันซอง 
  1.5    บทนิยาม 
   (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  1.6    แบบบัญชีเอกสาร 
   (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
   (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาจ้าง 

2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือ 
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคล
อ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
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  2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 
  2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

2.5  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา   และมีผลงานการก่อสร้างประเภท 
เดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างตามแต่ละโครงการดังต่อไปนี้ 

 โครงการที่ 1 โครงการขุดสระเก็บน้ าเพ่ือสาธารณะประโยชน์หมู่ที่ 2  งบประมาณรายจ่าย 
207,000.-บาท (-สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน-) มีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง    ใน
วงเงินไม่น้อยกว่า 103,500.-บาท (หนึ่งแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)     
  โครงการที่  2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมฝายท่อลอดคลองสอง       
งบประมาณรายจ่าย 346,000.-บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) มีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ
งานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 173,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)  

 โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อฝายท่อลอดคลองหนึ่งงบประมาณ
รายจ่าย 320,000.-บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) มีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคา
จ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 160,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)    

 โครงการที่ 4 โครงการวางท่อระบายน้ าข้ามล าห้วยโป่งไผ่ บริเวณบ้าน นายสมศักดิ์  เข็มทอง 
งบประมาณรายจ่าย 290,000.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) มีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 145,000.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
         และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 
 3. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคา เป็น 2 ส่วน  คือ 

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                        (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
        (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
      (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
      (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 
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          (4) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
          (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน ข้อ 1.6 (1) 
       3.2  ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
               (1) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีผู้เสนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
              (2) หลักประกันซองตามข้อ 5 
              (3) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย (ถ้ามี) 
  (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6 (2)  
    4. การเสนอราคา 
  4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงินที่
เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูด ลบ  ตก เติม  แก้ไข  
เปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา  พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
  4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้าง   ให้ครบถ้วนใน
การเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย 
และหรือต่อรายการ     ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง   ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ   ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน   ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ     โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้น  ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

ราคาที่เสนอจะต้องก าหนดยืนราคาไว้ตามรายโครงการดังต่อไปนี้  
         โครงการที่ 1  โครงการขุดสระเก็บน้ าเพ่ือสาธารณะประโยชน์หมู่ที่ 2 สถานที่ด าเนินโครงการ 

บริเวณหมู่ที่ 2 ต าบลเขาจ้าว อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยื น ร า ค า ที่ เ ส น อจ ะต้ อ ง ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า         
60 วัน แต่วันเปิดซองใบเสนอราคา  โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้
และจะถอนการเสนอราคามิได้   
                    โครงการที่ 2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมฝายท่อลอดคลองสอง ต าบล เขา
จ้าว อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ก าหนดยืนราคาที่เสนอจะต้องไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่วันเปิดซองใบ
เสนอราคา  โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา
มิได ้
                    โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อฝายท่อลอดคลองหนึ่ง ต าบล          
เขาจ้าว อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยืนราคาท่ีเสนอจะต้องไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคา  โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

โครงการที่ 4 โครงการวางท่อระบายน้ าข้ามล าห้วยโป่งไผ่ บริเวณบ้านนายสมศักดิ์  เข็มทอง หมู่
ที่ 6 ก าหนด ยืนราคาท่ีเสนอจะต้องไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่วันเปิดซองใบเสนอราคา  โดยภายในก าหนด ยืนราคา
ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
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  4.3   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลา  แล้วเสร็จตามโครงการดังต่อไปนี้  
                    โครงการที่ 1  โครงการขุดสระเก็บน้ าเพ่ือสาธารณะประโยชน์หมู่ที่ 2 สถานที่ด าเนินโครงการ 
บริเวณหมู่ที่ 2 ต าบลเขาจ้าว อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก าหนดแล้วเสร็จภาย 45 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้เริ่มท างาน   
                    โครงการที่ 2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมฝายท่อลอดคลองสอง ต าบล เขา
จ้าว อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ก าหนดแล้วเสร็จภาย 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้เริ่มท างาน   
                    โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อฝายท่อลอดคลองหนึ่ง ต าบล          
เขาจ้าว อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก าหนดแล้วเสร็จภาย 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้เริ่มท างาน   

          โครงการที่ 4 โครงการวางท่อระบายน้ าข้ามล าห้วยโป่งไผ่ บริเวณบ้านนายสมศักดิ์  เข็มทอง หมู่
ที่ 6 ก าหนดแล้วเสร็จภาย 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เริ่มท างาน   
  4.4   ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด  ฯลฯ  
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
  4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง “ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่                  
....9.. / 2558 และชื่อโครงการที่ยื่นซองเสนอราคา” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ระหว่างวันที่ ....10.... 
มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ ...24... มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาจ้าว  โดยในวันที่ ...23... มิถุนายน  2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ท าการยื่น
ซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ  อบต. ระดับอ าเภอ  อ าเภอปราณบุรีจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ..26.. มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป 
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ  อบต. ระดับอ าเภอ  อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แต่ละรายว่า
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ 
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา    

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอ
ราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่า
มีการการะท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคาราย
นั้น เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท า
ดังกล่าว 
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  ผู้ เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้ เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้ เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 3 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต. ระดับอ าเภอ อ าเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในวันที่ ....26...... มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  
เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและใน
กรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 5.    หลักประกันซอง 
  ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองสอบราคา  โดยใช้หลักประกันอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  จ านวน     -     บาท 
         5.1  เงินสด 
         5.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาจ้าว  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง
สอบราคาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
         5.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ1.4 (2) 
         5.4  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุนหรือ  
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ต่างๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2) 
                   5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันซองตามข้อนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาจ้าว จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือ  ผู้ค้ า
ประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่ง
เสนอราคาต่ าสุดไม่เกิน 3 ราย  จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพัน
แล้ว  การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

6.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
  6.1  ในการเสนอราคาครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 

6.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4  แล้ว คณะกรรมการจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น   เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือที่ผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 
  6.3  องค์การบริหารส่วนต าบล  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
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(1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด  หรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา                 

 (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

(4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 

 6.4ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญาคณะกรรมการ 
เปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบล  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใด ที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิ์จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

6.5  องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ
อาจยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 
มิได้  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  
ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่
สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท า
ให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามที่ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ 1.5(2) องค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออก
จากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5  และองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้ง
งาน 

ในกรณีนี้หากว่าผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได ้
 7. การท าสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะการสอบราคาต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วน
ต าบล ภายใน.....7…..วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นเงินเท่ากับ   ร้อยละ  5  
ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้  ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่าง
หนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
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  7.1  เงินสด 
  7.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาจ้าว โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3  วันท าการของทางราชการ    
  7.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันตามระบุในข้อ 
1.4 (1) 
  7.4  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย   ซึ่ง ได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่ นต่างๆ 
ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันดังระบุ ในข้อ 1.4 (1) 
  7.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับ
จ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
            8.   ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยจะจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างจ านวน 1 งวด  เมื่อ
ผู้รับจ้างได้ด าเนินการก่อสร้าง  ดังนี้ 

งวดที่ 1  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ   -ของค่าจ้างตามที่ตกลง ท าสัญญาจ้างจะจ่ายให้เมื่อ
ผู้รับจ้างด าเนินการ                                                                                                                                 
ให้แล้วเสร็จภายใน    วัน  นับถัดจากวันท าสัญญา   

งวดที่ 2  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ   -ของค่าจ้างตามที่ตกลง ท าสัญญาจ้างจะจ่ายให้เมื่อ
ผู้รับจ้างด าเนินการ                                  
ให้แล้วเสร็จภายใน  วัน  นับถัดจากวันท าสัญญา 

งวดสุดท้าย  เงินจ านวนในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้างเหมา  ท าสัญญาจ้างจะจ่ายให้  เมื่อผู้
รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

9.  อัตราค่าปรับ 
          ค่าปรับตามแบบสัญญา ข้อ 1.3 ก าหนดในอัตราร้อยละ  0.10  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
          10.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่
กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาตามโครงการดังนี้              
                    โครงการที่ 1  โครงการขุดสระเก็บน้ าเพื่อสาธารณะประโยชน์หมู่ที่ 2 ต าบลเขาจ้าว อ าเภอปราณ
บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
                    โครงการที่ 2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมฝายท่อลอดคลองสอง ต าบล เขา
จ้าว อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
                    โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อฝายท่อลอดคลองหนึ่ง ต าบล          
เขาจ้าว อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

          โครงการที่ 4 โครงการวางท่อระบายน้ าข้ามล าห้วยโป่งไผ่ บริเวณบ้านนายสมศักดิ์  เข็มทอง หมู่
ที่ 6 ต าบลเขาจ้าว อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน  15  วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
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11.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคา และอ่ืนๆ   

11.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณ ประจ าปี 2558  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาจ้าว การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับอนุมัติ
งบประมาณดังกล่าวข้างต้นแล้วเท่านั้น 

11.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จา้งตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  ของ
นั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  ว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชนาวี  ดังนี้ 

 (1)  แจ้งการสั่งหรือน าเข้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชนาวี  ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือที่มีสิทธิ์เช่นเดียวกับ   เรือ
ไทย  จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชนาวี 
ให้บรรทกุของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1)  หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชนาวี 

11.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดตามระบุในข้อ 7 องค์การบริหารส่วนต าบล  อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหาย  (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

11.4  องค์การบริหารส่วนต าบล  สงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไข  หรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  

12. มาตรฐานฝีมือช่าง 
   เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้ าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมี
และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง  จากคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานหรือ
สถาบันหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ.........ของ
แต่ละสาขา  แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 
  12.1 ……………..-……………. 

13.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง   ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้

ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาจ้าว 

                                                                                                            
 

                                  วันที่         เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2558   
 
 


