
 

ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าใหญ่ 

เรื่อง    สอบราคาจา้งเหมากอ่สรา้งระบบประปาบาดาลหมูบ่้านแบบบาดาลขนาดกลาง 

 ต าบลทา่ใหญ ่ อ าเภอหนองบวัแดง  จงัหวดัชยัภมูิ 

------------------------      

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง

ระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน  แบบบาดาลขนาดกลาง  บ้านห้วยโกเตี้ย  หมู่ที่  11  ต าบลท่าใหญ่         

อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน  โครงการกอ่สรา้งระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง  

บ้านห้วยโกเตี้ย  หมู่ที่   11   ต าบลท่าใหญ่   อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ    ตามแบบมาตรฐานส านัก

บรหิารจัดการน้ า  กรมทรัพยากรน้ า  

         ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้  เป็นจ านวนเงิน  ตั้งไว้  1,786,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปด

หมื่นหกพันบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. เป็นนิติบุคคล  หรอืบุคคลธรรมดา  ที่มอีาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรอืหนว่ยการบริหาร 

ราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 

3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงนิไม่นอ้ยกว่า 893,000.- บาท ของค่าจา้ง  โดย

หลักฐานแสดงผลงานนั้นไม่เกิน      -      ปี     นับถึงวันเปิดซองสอบราคา     

 ก าหนดดูสถานที่ก่อสรา้งให้ผูย้ื่นแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสรา้งดว้ยตนเองโดยถือวา่ผูย้ื่น

แบบและรายการได้ทราบสถานก่อสร้างตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดแีล้วเมื่อมปีัญหาอุปสรรค  

ในเวลาท างานจะน ามาอ้างใหพ้้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ไม่ได้      

 ก าหนดยืน่ซองสอบราคา 

 ก าหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  15 - 25 มกราคม 2559 โดยในวันที่  22 - 25  มกราคม 2559  

ให้ยื่นซองเสนอราคาที่กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  

ตั้งแต่เวลา  08.30 น.  ถึง  16.30  น. ส าหรับในวันที่  22  มกราคม 2559 ก าหนดยื่นซองเสนอราคา ณ 

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  (หอประชุมที่ว่าการ

อ าเภอหนองบัวแดง) อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ   ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

 ก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  26  มกราคม  2559  ตั้งแตเ่วลา   09.30  น.   เป็นต้นไป         

ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือ้/จัดจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (หอประชุมที่ว่า

การอ าเภอหนองบัวแดง)  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  

/ผู้สนใจตดิต่อ... 
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 ผูส้นใจติดตอ่ขอซือ้เอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  2,000.- บาท   (สองพันบาทถ้วน)  ได้ที่           

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ระหว่างวันที่  15 - 25  มกราคม  2559  ดูรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์   www.gprocyrement.go.th และ www.Thayai.go.th  หรอืสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข      

0-4405-6011  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 

   ประกาศ   ณ   วันที่   15  เดือนมกราคม  พ.ศ.  2559 

        

 

(นายโกสิต  บุญเสนา) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารสอบราคาจ้างเลขที ่ 2/2559 

การจ้างเหมาโครงการกอ่สร้างประปาหมูบ่า้น  แบบบาดาลขนาดกลาง   บ้านหว้ยโกเตีย้  หมูท่ี ่ 11 ต าบล

ท่าใหญ ่  อ าเภอหนองบวัแดง   จงัหวดัชยัภมูิ  

ตามประกาศองคก์ารบริหารสว่นต าบลท่าใหญ่   ลงวันที่  15  มกราคม  2559 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ซึ่งตอ่ไปนีเ้รียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล” มีความ 

ประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบบาดาลขนาดกลางตามแบบ

มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า  บ้านหว้ยโกเตี้ย   ต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิ 

ปริมาณงาน  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านแบบบาดาลขนาดกลาง  

บ้านห้วยโกเตี้ย  หมู่ที่  11  ต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  ตามแบบมาตรฐานส านัก

บริหารจัดการน้ ากรมทรัพยากรน้ า  

                   โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังตอ่ไปนี ้  

  1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

1.1  แบบรูปรายการละเอียด 

1.2  แบบใบเสนอราคา 

1.3  แบบสัญญาจา้ง 

1.4  แบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันสัญญา) 

1.5  บัญชรีายการก่อสร้าง   

2. คุณสมบัติของผูเ้สนอราคา 

        2.1  ผูเ้สนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาจา้งและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้ง 

เวียนชื่อผูท้ิง้งานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรอืหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรอืหา้มตดิต่อ

หรอืห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนต าบล 

        2.2  ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น 

ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่ง ให้สละสทิธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

             2.3 ผูเ้สนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรอืบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภท

เดียวกันกับงานที่สอบราคาจา้งในวงเงนิไม่นอ้ยกว่า  893,000.- บาท   ในสัญญาจ้างเดียวกัน และเป็น

ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหนว่ยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น หนว่ยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรอื

หนว่ยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ  

    3. หลักฐานการเสนอราคา 

ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้ 

3.1 ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนหุน้ส่วนบริษัท และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง                                  

                                                                       /3.2  หนังสือมอบอ านาจ… 
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     3.2  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผูเ้สนอราคามอบอ านาจ 

ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

3.2.1 หนังสือมอบอ านาจให้ใช้ฉบับตัวจรงิเท่านัน้ 

3.2.2 หนังสือมอบอ านาจต้องระบุก าหนดงานที่เข้าสอบราคาจ้างตามประกาศนีโ้ดย 

ชัดแจ้งเท่านัน้  ห้ามมใิห้ใช้ใบมอบอ านาจทั่วไปที่มไิด้มกีารระบุงานที่จะเข้าเสนอราคาจ้างตามประกาศนี้ 

 3.3  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มกีาร 

ก าหนดผลงานตามข้อ 2.3)  

 3.4  บัญชรีายการก่อสร้างหรอืใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ 

ค่าแรงงานภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ดว้ย 

               3.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาบัตรประจ าตัวผูเ้สียภาษีอากรนิติบุคคลผู้เข้า 

เสนอราคา  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้องหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผูย้ื่นซองสอบราคาหรอืผูท้ี่

ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีมอบอ านาจ) 

 3.6  บัญชรีายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา 

4.  การยื่นซองสอบราคา 

4.1 ผูเ้สนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานีโ้ดยไม่มีเงื่อนไข 

ใดๆทั้งสิน้และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมอืชื่อของผูเ้สนอราคาให้ชัดเจน จ านวน

เงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรอืแก้ไข  หากมีการขูดลบ ตก 

เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมอืชื่อผูเ้สนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ดว้ยทุกแห่ง 

4.2 ผูเ้สนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชรีายการก่อสร้างใหค้รบถ้วน  

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงนิบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือ 

ราคาต่อหนว่ยและหรอืต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนีร้าคารวมที่เสนอ

จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันใหถ้ือตัวหนังสอืเป็นส าคัญโดยคิด

ราคารวมทั้งสิน้ซึ่งรวมค่าภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษีอากรอื่น  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  -160-  วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา

โดยภายในก าหนดยืนราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3  ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน - 120- วัน  

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรอืวันที่ได้รับแจง้จากองค์การบริหารส่วนต าบลใหเ้ริ่มท างาน 

4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ    

ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร 

สอบราคา 

 

/4.5 ผูเ้สนอราคา… 
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4.5 ผูเ้สนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนกึซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธาน 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง   

เลขที่ 2 /2559” โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนต าบล ในวันที่  15 - 25  มกราคม 2559 โดยใน

วันที่ 15-25 มกราคม 2559 ให้ยื่นซองเสนอราคาที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง  

จังหวัดชัยภูมิ  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ส าหรับในวันที่  22  มกราคม 2559  ก าหนดยื่นซอง

เสนอราคา  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  

(หอประชุมที่ว่าการอ าเภอหนองบัวแดง) อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  ไม่เว้นวนัหยุดราชการ  

                  เมื่อพน้ก าหนดยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการ 

เปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่  26  มกราคม  2559  ตั้งแตเ่วลา  09.30 น.  เป็นต้นไป   

ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ(หอประชุมที่ว่าการ

อ าเภอหนองบัวแดง)  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสินดว้ยราคารวม 

5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรอืยื่นหลักฐานการเสนอราคา 

ไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรอืยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิด

ซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้นเว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรอืผดิหลงเพียง

เล็กน้อยหรอืที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญทั้งนีเ้ฉพาะในกรณี    

ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่องค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 

     5.3 องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิ์ไม่พจิารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการ 

ผอ่นผันในกรณี  ดังตอ่ไปนี้ 

(1) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้สนอราคารายนั้น ในบัญชผีูร้ับเอกสารสอบราคา หรอืในหลักฐาน 

การรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(2) ไม่กรอกชื่อนิตบิุคคล หรอืบุคคลธรรมดา หรอืลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง 

อย่างใดหรอืทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น 

สาระส าคัญหรอืมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมอื 

ชื่อพรอ้มประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 

 5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรอืในการท าสัญญาคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรอื 

องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรอืข้อเท็จจริงอื่นใดที่

เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนต าบลมีสทิธิที่จะไม่รับราคาหรอืไม่ท าสัญญาหากหลักฐาน

ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรอืไม่ถูกต้อง 

/5.5 องค์การบริหาร... 
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      5.5 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรอืราคาหนึ่งราคาใดหรือ 

ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจ านวนหรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการ

ใด หรอือาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจา้งเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์

ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคา

จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได้  รวมทั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและ

ลงโทษผูเ้สนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรอืมีการ

สมยอมกันในการเสนอราคา 

      ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรอืองค์การบริหารส่วนต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดง

หลักฐานที่ท าให้เชื่อได้วา่ผูเ้สนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจา้งให้เสร็จสมบูรณ์หากค าชี้แจงไม่

เป็นที่รับฟังได้องค์การบริหารส่วนต าบลมีสทิธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

6.  การท าสญัญาจ้าง 

 ผูช้นะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหาร

ส่วนต าบลภายใน วันที่  29  มกราคม  2559  ตามหนังสือดว่นที่สุด  ที่  มท. 0810.3/ว 35  ลงวันที่  7 

มกราคม  2559    และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละหา้  ของราคาค่าจา้งที่

สอบราคาได้  ให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด

ดังตอ่ไปนี ้

6.1  เงินสด 

6.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจา่ยใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรอื 

ก่อนหนา้นั้น ไม่เกิน 3  วันท าการของทางราชการ 

6.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 

6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

6.5  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ 

พาณชิย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่

ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้แจ้งเวียนใหส้่วนราชการต่างๆทราบแล้วโดยอนุโลมใหใ้ช้ตามตัวอย่างหนังสอืค้ า

ประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด(การใชห้ลักประกันตามข้อนีใ้ช้เฉพาะ

สัญญาจา้งก่อสร้างที่มวีงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน 15  วัน   

นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผูร้ับจ้าง)   พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจา้งแล้ว 

7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ (สญัญาเปน็ราคาเหมารวม) 

องค์การบริหารส่วนต าบลจะจา่ยเงินค่าจา้ง โดยแบ่งออกเป็น      3        งวด  ดังนี ้

งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  25.47% ของค่าจา้ง รวมเป็นเงิน  455,062.- บาท (สี่แสนห้าหมื่น

หา้พันหกสิบสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน 1) ประเภทงานอาคาร ทดสอบการรับน้ าหนักบรรทุก 

-/ของดิน โรงสูบน้ า… 
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ของดนิ โรงสูบน้ าแบบแพลอย 2)  ประเภทงานโครงสร้าง คสล. ระบบกรองน้ าผิวดิน ขนาด 7 ลบ.ม./ชม. 

ถังน้ าใสขนาดจุ 20  ลบ.ม. หอถังสูง  ขนาดจุ 15  ลบ.ม. ให้แลว้เสร็จภายใน…120..วัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

งวดที่ 2 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 35.62%     ของค่าจ้าง  เมื่อผูร้ับจ้างได้ปฏิบัติงาน  

ประเภทงานโครงสร้าง  คสล.  ระบบกรองน้ าผิวดนิ ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. ถังน้ าใสขนาดจุ  100  ลบ.ม.  

หอถังสูง  ขนาดจุ  30  ลบ.ม. ให้แลว้เสร็จภายใน……120……วัน 

งวดที่ 3  เป็นจ านวนเงนิในอัตราร้อยละ  …38.91%…   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน           

1) ประเภทงานอาคาร รางระบายน้ า  ป้ายการประปา ป้ายบอกระดับน้ าในถังน้ าใส ประตู,รั้ว การประสาน

ท่อระหว่างระบบ  การประสานท่อภายในโรงสูบน้ า  การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ  การประสาน

ท่อที่ปากบ่อบาดาล  2) ประเภทงานสาธารณูปโภค  ระบบท่อสง่น้ าดิบ  ระบบท่อจา่ยน้ าประปา             

3) ประเภทงานครุภัณฑแ์ละอื่น ๆ  เครื่องสูบน้ าบาดาลพร้อมอุปกรณ์  เครื่องสูบน้ าดีพร้อมอุปกรณ์  

เครื่องจ่ายสารละลายครอรีน  เครื่องมอืประจ าการประปา  เครื่องมอืตรวจวัดความเป็นกรด - ด่างในน้ า  

สารส้ม  ค่าขนส่ง ภายใน……120…..วัน 

งวดสุดท้าย   เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ   100    ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด

ให้แลว้เสร็จเรยีบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

8.  อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ    0.10      ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน  

แตไ่ม่น้อยกว่าวันละ  1,786.- บาท  จนกว่างานจะแล้วเสร็จตามสัญญา 

9.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผูช้นะการสอบราคาซึ่งได้ท าขอ้ตกลงเป็นหนังสอื หรอืท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 

แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า …-….

เดือน  2  ปี นับถัด จากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจา้งต้องรีบจัดการซ่อมแซม

แก้ไขใหใ้ช้การได้ดดีังเดิมภายใน  -15-  วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

10  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 

        10.1 เงินคา่จ้างส าหรับงานจา้งครั้งนี้ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น  โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างระบบประปา)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559            

10.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดใหเ้ป็นผู้รับจ้างและได้ 

ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก

ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรอืในเส้นทางที่มเีรือไทยเดินอยู่ และสามารถใหบ้ริการรับ

ขนได้ตามที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูเ้สนอราคา ซึ่งเปน็ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้ 

-/  (1)  แจ้งการสั่งหรอื.. 
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(1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศตอ่ส านักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ผูร้ับจา้งสั่งหรอืซือ้ของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของ

ที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือื่นได้ 

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรอืไทย หรอืเรือที่มีสทิธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก 

ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย

นาวีให้บรรทุกสิ่งของนัน้โดยเรอือื่นที่มใิช่เรอืไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเชน่นั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น 

หรอืเป็นของที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือื่น 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรอื (2) ผูร้ับจ้างจะต้องรับผดิตามกฎหมายว่าดว้ยการ 

ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

      10.3 ผูเ้สนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรอืข้อตกลง

ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ (6) องค์การบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้

ชดใช้ค่าเสียหาย  (ถ้ามี) รวมทั้ง จะพิจารณาให้เป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

      10.4 องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอ้ก าหนดในแบบ

สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรอืส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

11.  มาตรฐานฝีมอืช่าง 

       เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดใหเ้ป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง

ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผูเ้สนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผูเ้สนอราคา

จะต้องมแีละใช้ผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรอืผูม้ี

วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรอืเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการ

ได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ -  ของแต่ละสาขาช่าง แตจ่ะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขา

ช่างดังตอ่ไปนี้ 

11.1  ประกาศณยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรอืประกาศนยีบัตรวิชาชีพเทคนิค สาขาช่างโยธา    

11.2  ประกาศนยีบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) สาขาช่างโยธา  หรอืช่างก่อสร้าง 

11.3……………-………………………………………………… 

 12.ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้างผูร้ับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท์ี่กฎหมายและระเบียบได้

ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 

 

วันที่  15  เดือนมกราคม   พ.ศ. 2559 
 


