
 

     

ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน 
เรื่อง     สอบราคาจ้างการจัดท้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน  

บ้านหนองขี แรด  หมู่ที่ 9  ต้าบลตะคร ้าเอน  อ้าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
...................................................... 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองขี แรด หมู่ที่ 9 ต้าบลตะคร ้าเอน เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 820 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 320  ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. ก้าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวรและป้าย
ชั่วคราว)  ราคากลางและงานก่อสร้างในการสอบราคาครั งนี เป็นเงินทั งสิ น  1,954,000.-บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสน
ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) 
  

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี  
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างท้างานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว 
2.  ไม่เป็นที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ งงานของราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานบริหารราชการ 
     ส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานท่ีสอบราคา ในวงเงินไม่น้อยกว่า 977,000.-บาท 
4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร

ส่วนต้าบลตะคร ้าเอน ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั งนี     

  ก้าหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังค้าชี แจ้งเพ่ิมเติมในวันที่  4  สิงหาคม  2560 ระหว่างเวลา 
10.00 น. เป็นต้นไป  โดยก้าหนดให้ผู้ซื อเอกสารสอบราคามาพร้อมกัน ณ ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบล
ตะคร ้าเอน  หากผู้ยื่นเสนอราคารายใดไม่ไปดูสถานที่หรือรับฟังค้าชี แจงและรายละเอียดเพ่ิมเติมจะถือว่า ได้
รับทราบอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาท้างานจะน้ามาอ้างให้พ้นความ
รับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอนมิได้ 
 

           ก้าหนดยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่  31 กรกฎาคม  2560  ถึงวันที่  11 สิงหาคม 2560 
ระหว่างเวลา  09.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน (กองคลัง) โดยในวันที่ 
15  สิงหาคม  2560 ให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาซื อแบบและยื่นซองเสนอราคาระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น.  
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื อการจ้างระดับอ้าเภอ (ที่ท้าการอ้าเภอท่ามะกา ชั น 2)  ก้าหนดรับซองเสนอราคา
พร้อมเปิดซองสอบราคาในวันที่ 16  สิงหาคม  2560  ระหว่างเวลา 10.00 ถึง 11.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื อการจ้างระดับอ้าเภอ (ที่ท้าการอ้าเภอท่ามะกา ชั น 2)   
 

  ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  3,000.- บาท  ได้ที่องค์การบริหารส่วน
ต้าบลตะคร ้าเอน (กองคลัง)  ระหว่างวันที่  31  กรกฎาคม  2560  ถึงวันที่ 15  สิงหาคม 2560 หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 – 3463 – 6828  ในวันและเวลาราชการ 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2560 
 

 
(  นายส้ารวย  อินทร์นะนิสา  ) 

                                       นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน 



เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  4 / 2560 
เรื่อง     สอบราคาจ้างการจัดท้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน 

บ้านหนองขี แรด  หมู่ที่ 9   ต้าบลตะคร ้าเอน  อ้าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
ลงวันที่  31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 

.................................................... 
      องค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน  ซึ่งต่อไปนี เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต้าบล” มีความ
ประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองขี แรด หมู่ที่ 9 
ต้าบลตะคร ้าเอน เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 820 เมตร  หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. ก้าหนด  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวรและป้ายชั่วคราว)  ราคากลางและงานก่อสร้างในการสอบราคาครั งนี เป็นเงิน
ทั งสิ น  1,954,000.-บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)  

โดยมีข้อเสนอแนะน้าและข้อก้าหนดดังต่อไปนี  
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจ้าง 
1.4 แบบหนังสือค ้าประกัน (หลักประกันสัญญา) 
1.5 แบบบัญชีเอกสาร 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง  
2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ งงานของทางราชการ หรือของหน่วย

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคล
อ่ืนเป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ 

2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ 
สอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาล 
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั น 

2.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื องต้นในการจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลตะคร ้าเอน 

2.6  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา และมีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกันกับที่งานสอบราคาจ้างใน วงเงินไม่น้อยกว่า  977,000.-บาท  และเป็นผลงานที่คู่สัญญาโดยส่วนตรง
กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สัญญาจ้างที่เป็นผลงานก่อสร้างต้องเป็นสัญญาเดียว 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก 

ซองใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน  คือ 
               3.1  ส่วนที่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  

(1)  ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่า 
เพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมทั งรับรองส้าเนาถูกต้อง 
                       (2)  หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ้านาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทนส้าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั งรับรองส้าเนาถูกต้อง 

 -2- / (3) บัญชีรายการ 
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(3) ผู้ เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และน้าใบ
ลงทะเบียนพร้อมทั งรับรองส้าเนาถูกต้อง แนบมาด้วย 

(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา   
ส่วนที่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  
(1) บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณค์่าแรง 

ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั งก้าไรไว้ด้วย 
(2) ใบเสร็จรับเงินค่าซื อแบบรูปรายการ หรือส้าเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื อแบบฯ พร้อมทั ง

รับรองส้าเนาถูกต้อง 
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา 

4. การยื่นซองสอบราคา 
                         4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก้าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั งสิ น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  
จ้านวนเงินที่เสนอ จะต้องระบุตรงกันทั งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตก  
เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา  พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก้ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
               4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วนใน
การเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อ
หน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั งนี   ราคารวมที่เสนอราคาจะต้อง
ตรงกันทั งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส้าคัญ  โดยคิดราคารวม
ทั งสิ นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอ ก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  30 วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายในก้าหนด
ยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
         4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ไม่เกิน   90  วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต้าบลให้เริ่มท้างาน 
        4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  รูปแบบรายละเอียด  
คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบราคา ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึงประธาน 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  4 / 
2560 ”  ในระหว่างวันที่  31  กรกฎาคม  2560  ถึงวันที่  11  สิงหาคม  2560  ระหว่างเวลา 09.00 น. 
ถึง 15.00 น. ณ ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน (กองคลัง) โดยในวันที่ 15  สิงหาคม  2560 ให้ผู้
มีสิทธิเสนอราคาซื อแบบและยื่นซองเสนอราคาระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซื อการจ้างระดับอ้าเภอ (ที่ท้าการอ้าเภอท่ามะกา ชั น 2)  

  ก้าหนดรับซองเสนอราคาพร้อมเปิดซองสอบราคาในวันที่ 16  สิงหาคม  2560  ระหว่างเวลา 
10.00 น. ถึง  11.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื อการจ้างระดับอ้าเภอ (ที่ท้าการอ้าเภอท่ามะกา ชั น 2)   

  เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 16  สิงหาคม  2560 ระหว่างเวลา 10.00 น.  
ถึง  11.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื อการจ้างองค์การบริหารส่วนต้าบลระดับอ้าเภอ (ชั น 2)   

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
5.1  ในการสอบราคาครั งนี  องค์การบริหารส่วนต้าบลฯ จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 

ไม่ถูกต้อง หรอืไม่ครบถ้วนตามข้อ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4  แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบ 
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ราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ  ทั งนี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเป็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต้าบลเท่านั น 

5.3  องค์การบริหารส่วนต้าบลฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ 
ผ่อนผันในกรณี  ดังต่อไปนี  

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือ หลักฐานการ 
รับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต้าบล 

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง 
อย่างใด หรือทั งหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอราคารายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก้าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น 
สาระส้าคัญหรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลาย 
มือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก้ากับไว้ 

5.4   ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท้าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  
หรือองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืน
ใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนต้าบลฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท้าสัญญาหากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

5.5  องค์การบริหารส่วนต้าบลฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ 
ราคาที่เสนอทั งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ้านวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ว่าได้สุดแต่จะพิจารณา ทั งนี เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส้าคัญและถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต้าบลฯ เป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ  
มิได้รวมทั งองค์การบริหารส่วนต้าบลฯ พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ งงาน  
หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท้าไปโดยสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

6. การท้าสัญญาจ้าง 
       ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท้าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การ
บริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน  ภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จ้านวนเงินเท่ากับ  ร้อยละห้า  ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนต้าบลฯ ยึดถือไว้ขณะท้า
สัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 

6.1  เงินสด 
6.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้องค์การบริหารส่วนต้าบลฯ  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้าสัญญา 

หรือก่อนหน้านั นไม่เกิน  3  วัน  ท้าการของทางราชการ 
6.3  หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค ้าประกัน 
6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

       หลักประกันนี จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกผันตามสัญญาจ้างแล้ว 

7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
    องค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอนจะจ่ายค่าจ้าง โดยจ่ายเป็นงวดเดียว(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

ให้ผู้รับจ้างเมื่อทางองค์การบริหารส่วนต้าบลหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างขององค์การบริหารส่วนต้าบลได้ท้า
การตรวจสอบผลงานที่ท้าเสร็จแล้ว ปละปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อก้าหนดแห่งสัญญาทุกประการ รวมทั งท้า
สถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
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          8.  อัตราค่าปรับ 
                 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างก้าหนดในอัตราร้อยละ  0.25   ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

          9.  รับประกันความช้ารุดบกพร่อง 
     ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท้าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 

1.3 แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี 
นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต้าบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดมิภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง 
           10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน 
                           10.1  เงินค่าจ้างส้าหรับการจ้างครั งนี ได้มาจากเงินงบประมาณ  การโอนจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินงบกลาง และตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  การลงนามในสัญญาจะกระท้าได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต้าบลฯ ได้รับ
อนุมัติเงินค่า  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองขี แรด  หมู่ที่ 9  ต้าบล
ตะคร ้าเอน   ตั งจ่ายจากเงิน   อุดหนุนเฉพาะกิจ   แล้วเท่านั น 
                            10.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับ
จ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้จ้างจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเพ่ืองานจ้างเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มี เรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี  

 

(1) แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส้านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่สิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
ให้บรรทุกสิ่งของนั นโดยเรืออ่ืนมิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเป็นของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

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

   10.3  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต้าบลฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท้าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาทางราชการก้าหนดระบุในข้อ  6  องค์การบริหารส่วนต้าบลฯ อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ 

   10.4  องค์การบริหารส่วนต้าบลฯ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือก้าหนด
ในแบบสัญญาให้ไปตามความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  11.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
         เมื่อองค์การบริหารส่วนต้าบลฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคาใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในงานปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมี
และใช้ช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ 
ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่้ากว่า 
ร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ้านวนอย่างน้อย  1  คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี  
          11.1  ช่างผู้ควบคุมงานสาขาช่างก่อสร้างหรือช่างโยธาวุฒิ ปวช. ปวส.  จ้านวน  1  คน 
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  12.  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบ
ได้ก้าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 

องค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน 
 
 
 

วันที่   31   เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.  2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ ป.ป.ช. 1 

 
 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 9  บ้านหนองขี แรด  
        ต้าบลตะคร ้าเอน  อ้าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

    หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ส้านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน 
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   1,954,000.-  บาท 
3. ลักษณะงาน 
    โดยสังเขป  เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 820 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
                   หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 320  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. ก้าหนด   
 

4. ราคากลางค้านวณ ณ วันที่   25   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2560  เป็นเงิน    1,954,000.-  บาท 
5. บัญชีประมาณการราคากลาง 
     5.1  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) 
     5.2  แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) 
6. รายช่ือคณะกรรมการก้าหนดราคากลาง 
     6.1  ว่าที่ ร.ต.จตุพร  ศรีสมบูรณ์   ต้าแหน่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลฯ     ประธานคณะกรรมการ 
     6.2  นายสาธิต        ตุมรสุนทร    ต้าแหน่ง   ผู้อ้านวยการกองช่าง           กรรมการ 
     6.3  นายวันชัย  บุญงาม             ต้าแหน่ง   นายช่างโยธาช้านาญงาน             กรรมการ 
 

 
 

 
 


