
เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขท่ี  2/2559 
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง 

 ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตําบลปอแดง 
ลงวันท่ี   8   สิงหาคม   2559 

..................................................... 

   องค์การบริหารส่วนตําบลปอแดง ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนตําบลปอแดง” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา
ก่อสร้าง จํานวน  2   โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลปอแดงกําหนด  โดยมีข้อแนะนําและ
ข้อกําหนด ดังต่อไปน้ี  
                 1.  เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                       1.1   แบบรูปรายการรายละเอียด 
                       1.2  แบบใบเสนอราคา 
                       1.3  แบบสัญญาจ้าง 

                       1.4  แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันสัญญา) 

                       1.5 บทนิยาม 
                                (1) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       1.6     แบบบัญชีเอกสาร 
                                (1) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 
                                (2) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 
                       1.7     รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities) (รายละเอียดการคํานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกันและเพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้) 
                  2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                       2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ี สอบราคาจ้าง 
                       2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่
เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ   หรือรัฐวิสาหกิจ  หรอืหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  หรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตําบล 
                       2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบ 
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 
                       2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้น 
แต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน                                                                
                       2.5  มีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานท่ี สอบราคาจ้างเหมาดังน้ี  
                            2.5.1 โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตโดยลาดยางแอสฟาสติกส์จากสหกรณ์ บ้านวงษ์ 
สว่าง ถึงบ้านทุ่มห้วย พ้ืนท่ีดําเนินการบ้านปอแดง หมู่ท่ี  1 และบ้านวงษ์สว่าง  หมู่ท่ี  10   ตําบลปอแดง  อําเภอชนบท จังหวัด

ขอนแก่น วงเงินไม่น้อยกว่า  130,000.- บาท (หน่ึงแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) 

                                                                                                                                       /2.5.2 โครงการ..... 
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            2.5.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกบ้านหนองโนไปทางวัดป่าศรีชมชื่น  บ้านหนองโน หมู่ท่ี  

7  ตําบลปอแดง  อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น วงเงินไม่น้อยกว่า  271,000.- บาท   (สองแสนเจ็ดหม่ืนหน่ึงพันบาทถ้วน)   

               และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน

หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ี อบต. เชื่อถือ 

                 2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบ (e-
Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ 

  2.7  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต้การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่ 
เกินสามหม่ืนบ้านคู่สัญญาอาจรับเป็นเงินสดได้ 
                  3. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบพร้อมกับซองสอบราคาดังน้ี 
                       3.1 ส่วนท่ี 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                                (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                         (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                         (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม(ถ้ามี)และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง 
                                (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ัง
รับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญาของการเข้าร่วม
ค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนา
หนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 
                                (4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าซ้ือแบบและเอกสาร
สอบราคา พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (5) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (1) 
                       3.2  ส่วนท่ี 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                                (1) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืน ลง
นามในใบเสนอราคาแทน 
                                (2) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง  พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (3) บัญชีรายการก่อสร้าง(หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซ่ึงจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ค่าแรงงาน ภาษี
ประเภทต่าง ๆ รวมท้ังกําไรไว้ด้วย 
                                (4) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (20) 
                                                                                                             /4. การเสนอราคา...........                      
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                  4. การเสนอราคา 
                       4.1 ผู้เสนอราคาต้องย่ืนเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาน้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น และ
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินท่ี 
เสนอจะต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลง
ลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                       4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ในการเสนอราคา ให้เสนอ
เป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา ต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้
ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและ 
ตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากร
อ่ืน และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้แล้ว 
                                ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดย ภายใน
กําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                       4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 30  วัน นับถัดจากวันลง นามใน
สัญญาจ้าง หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก อบต.ให้เริ่มทํางาน  
                       4.4  ก่อนย่ืนซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและ เข้าใจ
เอกสารสอบราคา ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
                       4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจ้าง โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี 2/2559"   โดยย่ืนโดยตรงต่อองค์การ
บริหารส่วนตําบล ในวันท่ี 8  สิงหาคม  2559  ถึงวันท่ี      23    สิงหาคม 2559 ต้ังแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30  น.  และ 
ในวันท่ี  23   สิงหาคม  2559 ณ ศูนย์ร่วมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ ท่ีว่าการ
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น  เวลา  08.30 น. – 12.00 น.   เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคา
โดยเด็ดขาด 
               คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองราคาในวันท่ี   24   สิงหาคม   2559  ต้ังแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  
                  5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       5.1 ในการ สอบราคา ครั้งน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคาต่อรายการ 
                       5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนตามข้อ 3  หรือย่ืนซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4  แล้ว คณะกรรมการฯจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคาราย
น้ัน เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่
สาระสําคัญ ท้ังน้ี เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ องค์การบริหารส่วนตําบลเท่าน้ัน  
                       5.4  องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปน้ี 
                                (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการรับ 
เอกสารสอบราคา ของ อบต. 
                                (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหน่ึงอย่างใด หรือท้ังหมดใน
ใบเสนอราคา 
                                (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทํา
ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                                (4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
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                       5.4  ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือกรม มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอ
ราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิท่ีจะไม่รับ
ราคา หรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                       5.5  องค์การบริหารส่วนตําบลทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมด
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคาโดยไม่
พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสิน ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมท้ัง อบต.จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอ
ราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่
สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  
                                ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการ
เปิดซอง สอบราคา หรือ อบต.จะให้ผู้เสนอราคาน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม สอบ
ราคาจ้าง ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน  
                       5.6   ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ท้ิงงาน 
                                ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิงองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าว
ได้ 
                  6. การทําสัญญาจ้าง 
                       ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3  กับกรมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ี
ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างท่ี สอบราคา ได้ ให้ อบต. ยึดถือไว้
ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 
                       6.1 เงินสด 
                       6.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่  อบต. โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน 3 วันทําการ 
                       6.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1) 
                       6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                       6.5 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือคํ้าประกัน ของธนาคารท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกําหนด (การใช้หลักประกันตามข้อน้ีใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างไม่เกิน  
10  ล้านบาท                 
                 หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน 15  วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาจ้างแล้ว 
                  7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                       อบต. จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 1 งวด ดังน้ี 
                                งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ท้ังหมดให้ แล้วเสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
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                  8. อัตราค่าปรับ 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกําหนดในอัตรา ร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
                 9. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการสอบราคา ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3  แล้วแต่
กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2  ปี นับถัดจากวันท่ี อบต.ได้รับมอบ
งาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
                  10. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       10.1  เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งน้ีได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี  2559 
                                การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือ  อบต.ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจาก งบประมาณประจําปี  
2559   แล้วเท่าน้ัน 
                                ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคา ครั้งน้ีเป็นเงินท้ังสิ้น  803,000.-บาท (แปดแสนสามสองพัน
บาทถ้วน) 

        รายการพิจารณาท่ี1.โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตโดยลาดยางแอสฟาสติกส์จาก 
สหกรณ์ บ้านวงษ์สว่าง ถึงบ้านทุ่มห้วย พ้ืนท่ีดําเนินการบ้านปอแดง หมู่ท่ี  1 และบ้านวงษ์สว่าง  หมู่ท่ี  10   ตําบลปอแดง  อําเภอ

ชนบท จังหวัดขอนแก่น ราคากลาง  260,000.-บาท (สองแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) 

                            รายการพิจารณาท่ี 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกบ้านหนองโนไปทางวัดป่าศรีชมชื่น  

บ้านหนองโน หมู่ท่ี  7  ตําบลปอแดง  อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น  ราคากลาง   542,000.-  บาท (ห้าแสนสี่หม่ืนสองพันบาทถ้วน)   

              10.2 เม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม สอบราคา

จ้าง แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือใน

เส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็น

ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี  

                                (1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีผู้

รับจ้างสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

                                (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก 

ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับ

อนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                (3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย

นาวี 

                       10.3  ผู้เสนอราคาซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีทาง

ราชการกําหนดดังระบุไว้ ในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตําบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณา

ให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

                       10.4  องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญา 

ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงาน อัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
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11. มาตรฐานฝีมือช่าง 
                       เม่ือ อบต.ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศน้ีแล้วผู้เสนอ
ราคา จะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคมหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง หรือผู้มี
วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อย
ละ 10  ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย 1  คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปน้ี  
                             ช่างก่อสร้าง 
                    12. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้
โดย เคร่งครัด 
 
 
 
 
 
                                                               องค์การบริหารส่วนตําบลปอแดง 
 
                                                                   8   สิงหาคม   2559 
 



 


