
 
ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย 

เร่ือง  สอบราคาจ�างเหมาบริการโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยทุกหมู�บ�าน 
ในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก�น 

.............................................................. 
ด�วยองค�การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย  มีความประสงค�จะสอบราคาจ�างเหมาบริการโครงการ

จัดเก็บขยะมูลฝอยตามหมู�บ�าน ในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย จํานวน 13 หมู�บ�าน ประจําป&
งบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย จํานวน 3 ครั้งต�อเดือนต�อหมู�บ�าน ตามเส�นทางท่ี
องค�การบริหารส�วนตําบลแวงน�อยกําหนด และนําไปทิ้งท่ีบ�อทิ้งขยะโคกทําเลตลาดใต�  โดยดําเนินการจัดเก็บต้ังแต�
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 ส้ินสุดเดือน กันยายน พ.ศ. 2558  จํานวน 10 เดือน ราคากลางเดือนละ  17,500.- 
บาท รวมราคากลาง 175,000.- บาท (หน่ึงแสนเจ็ดหมื่นห�าพันบาทถ�วน)  โดยมีรายละเอียดการจัดเก็บ ดังน้ี 
 ดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย จํานวน 3 คร้ังต�อเดือนต�อหมู�บ�าน ตามเส�นทางการจัดเก็บขยะมูลฝอย ดังนี้ 
         คร้ังที่ 1  ทุกวันที่  1  เก็บขยะหมู�ท่ี  4, หมู�ที่  7  และหมู�ที่  11 
           ทุกวันท่ี  2  เก็บขยะหมู�ที่   3, หมู�ท่ี 13 , หมู�ท่ี 5  และหมู�ท่ี  1 
           ทุกวันท่ี  3  เก็บขยะหมู�ที่  2 , หมู�ท่ี 10 , หมู�ท่ี 6  และหมู�ท่ี  12, หมู�ท่ี 8 และหมู�ท่ี 9 
                  คร้ังที่ 2  ทุกวันท่ี  11  เก็บขยะหมู�ที่  4, หมู�ที่  7  และหมู�ท่ี  11 
           ทุกวันท่ี  12  เก็บขยะหมู�ท่ี  3, หมู�ที่ 13 , หมู�ที่ 5  และหมู�ที่  1 
           ทุกวันท่ี  13  เก็บขยะหมู�ท่ี  2, หมู�ที่ 10 , หมู�ที่ 6 และหมู�ที่  12, หมู�ที่ 8 และหมู�ท่ี 9 
                  คร้ังที่ 3  ทุกวันที่  21  เก็บขยะหมู�ท่ี  4, หมู�ที่  7  และหมู�ที่  11 
           ทุกวันท่ี  22  เก็บขยะหมู�ท่ี  3, หมู�ที่ 13 , หมู�ที่ 5  และหมู�ที่  1 
           ทุกวันท่ี  23  เก็บขยะหมู�ท่ี 2, หมู�ที่ 10 , หมู�ที่ 6  และหมู�ที่  12, หมู�ที่ 8 และหมู�ท่ี 9 

          ผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 1. เป@นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาชีพรับจ�างทํางานที่สอบราคาดังกล�าว 
                  2. ไม�เป@นผู�ที่ถูกแจ�งเวียนช่ือเป@นผู�ท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน�วยการบริหาร

ราชการส�วนท�องถ่ิน  ในขณะที่ย่ืนซองสอบราคา 
                     3.  ไม�เป@นผู�ได�รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ�มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย เว�นแต�รัฐบาลของผู�
เสนอราคาได�มีคําส่ังให�สละสิทธ์ิความคุ�มกันเช�นว�าน้ัน 
                      4. ไม�เป@นผู�มีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข�าเสนอราคาให�แก�องค�การบริหาร
ส�วนตําบลแวงน�อย  ณ วันประกาศสอบราคาจ�าง หรือไม�เป@นผู�กระทําการอันเป@นการขัดขวางการแข�งขันราคา
อย�างเป@นธรรมในการสอบราคาจ�างคร้ังน้ี 

  5.  ผู�ขับรถต�องไม�เป@นผู�มีประวัติเสียหายอันเกิดจากการขับรถและเป@นผู�ซึ่งได�รับใบอนุญาตเป@นผู�
ขับรถทุกประเภทตามกฎหมาย   

/  กําหนดดูสถานที่... 
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  กําหนดดูสถานที่  ในวันที่  14  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ระหว�างเวลา 13.00 น. ถึง 
16.30 น.  ณ  องค�การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย  และกําหนดรับฟMงช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่          14  
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ระหว�างเวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.  

                    กําหนดย่ืนซองสอบราคา ในวันท่ี 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันท่ี 14 เดือน พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2557 ระหว�างเวลา 08.30  น. ถึงเวลา 16.30 น.   ณ  งานพัสดุ ส�วนการคลัง องค�การบริหารส�วนตําบลแวง
น�อย และวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557  ณ  ศูนย�รวมข�อมูลข�าวสารการซื้อหรือการจ�างขององค�การ
บริหารส�วนตําบลระดับอําเภอ (ที่ว�าการอําเภอแวงน�อย  ช้ัน  2) ต้ังแต� เวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น.  

                     และกําหนดเป4ดซองสอบราคา ในวันที่  18  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 ต้ังแต�เวลา 09.30 
น.  เป@นต�นไป  ณ  ศูนย�รวมข�อมูลข�าวสารการซื้อหรือการจ�างขององค�การบริหารส�วนตําบลระดับอําเภอ (ท่ีว�าการ
อําเภอแวงน�อย  ช้ัน  2) 

            ผู�สนใจติดต�อขอรับเอกสารสอบราคา ได�ที ่สํานักงานองค�การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย 
ระหว�างวันที่  31   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2557   ถึงวันท่ี  17  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557  หรือสอบถามทาง
โทรศัพท�หมายเลข  0 4349 9533  ในวันและเวลาราชการ  หรือ  www.waengnoiy.go.th และ 
www.gprocurement.go.th       

                          ประกาศ    ณ   วันที่    31   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2557   

 

        (ลงช่ือ) 
                   (นายหนูกาลน�     นิบุญทํา) 

               นายกองค�การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  เอกสารสอบราคาจ�าง  เลขที่  3/2558 
สอบราคาจ�างเหมาบริการโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยทุกหมู�บ�าน 

ในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย อําเภอแวงน�อย จังหวัดขอนแก�น 
ตามประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย  ลงวันที่   31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2557 

                  องค� กา รบริหารส� วนตําบลแวงน� อย  ซึ่ งต� อไป น้ี เ รี ยกว� า  “องค� การบริหารส� วน ตําบล”                          
มีความประสงค�จะสอบราคาจัดจ�างเหมาบริการโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามหมู�บ�าน ในเขตองค�การบริหารส�วน
ตําบลแวงน�อย จํานวน 13 หมู�บ�าน ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย จํานวน 3 
คร้ังต�อเดือนต�อหมู�บ�าน ตามเส�นทางที่องค�การบริหารส�วนตําบลแวงน�อยกําหนด และนําไปท้ิงที่บ�อท้ิงขยะโคก
ทําเลตลาดใต�  โดยดําเนินการจัดเก็บต้ังแต�เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 ส้ินสุดเดือน กันยายน พ.ศ.2558  จํานวน 
10 เดือน ราคากลางเดือนละ  17,500.- บาท รวมราคากลาง 175,000.- บาท (หน่ึงแสนเจ็ดหม่ืนห�าพันบาทถ�วน) 
โดยมีรายละเอียดการจัดเก็บ ดังน้ี 
ดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย จํานวน 3 คร้ังต�อเดือนต�อหมู�บ�าน ตามเส�นทางการจัดเก็บขยะมูลฝอย ดังนี้ 
         คร้ังที่ 1  ทุกวันที่  1  เก็บขยะหมู�ท่ี  4, หมู�ที่  7  และหมู�ที่  11 
           ทุกวันท่ี  2  เก็บขยะหมู�ที่   3, หมู�ท่ี 13 , หมู�ท่ี 5  และหมู�ท่ี  1 
           ทุกวันท่ี  3  เก็บขยะหมู�ที่  2 , หมู�ท่ี 10 , หมู�ท่ี 6  และหมู�ท่ี  12, หมู�ท่ี 8 และหมู�ท่ี 9 
                  คร้ังที่ 2  ทุกวันท่ี  11  เก็บขยะหมู�ที่  4, หมู�ที่  7  และหมู�ท่ี  11 
           ทุกวันท่ี  12  เก็บขยะหมู�ท่ี  3, หมู�ที่ 13 , หมู�ที่ 5  และหมู�ที่  1 
           ทุกวันท่ี  13  เก็บขยะหมู�ท่ี  2, หมู�ที่ 10 , หมู�ที่ 6 และหมู�ที่  12, หมู�ที่ 8 และหมู�ท่ี 9 
                  คร้ังที่ 3  ทุกวันที่  21  เก็บขยะหมู�ท่ี  4, หมู�ที่  7  และหมู�ที่  11 
           ทุกวันท่ี  22  เก็บขยะหมู�ท่ี  3, หมู�ที่ 13 , หมู�ที่ 5  และหมู�ที่  1 
           ทุกวันท่ี  23  เก็บขยะหมู�ท่ี 2, หมู�ที่ 10 , หมู�ที่ 6  และหมู�ที่  12, หมู�ที่ 8 และหมู�ท่ี 9 
โดยมีข�อแนะนําและข�อกําหนดดังต�อไปนี้ 

                       1.  เอกสารแนบท�ายเอกสารสอบราคา 
1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจ�าง 
1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันสัญญา) 

                  1.5  ...................................... 

2. คุณสมบัติของผู�เสนอราคา 
2.1 ผู�เสนอราคาต�องเป@นผู�มีอาชีพรับจ�างทํางานที่สอบราคาจ�าง    และต�องไม�เป@นผู�ถูกแจ�ง

เวียนช่ือผู�ทิ้งงานของทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ หรือ  หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน หรือ ห�ามติดต�อหรือ
ห�ามเข�าเสนอราคากับองค�การบริหารส�วนตําบล 

2.2 ผู�เสนอราคาต�องไม�เป@นผู�ได�รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ�มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย    
เว�นแต�รัฐบาลของผู�เสนอราคาได�มีคําส่ังให�สละสิทธ์ิและความคุ�มกันเช�นว�าน้ัน 
        2.3  ผู�เสนอราคาต�องเป@นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา   มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ี
สอบราคาจ�างในวงเงินไม�น�อยกว�า..........-...............บาท  และเป@นผลงานท่ีคู�สัญญาโดยตรงกับส�วนราชการ
หน�วยงานตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการส�วนท�องถ่ินหน�วยงานอ่ืนซึ่งกฎหมายบัญญัติให�มีฐานะเป@น
ราชการบริหารส�วนท�องถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือ หน�วยงานเอกชนท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลเช่ือถือ 

3. หลักฐานการ... 
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            3.  หลักฐานการเสนอราคา 
                 ผู�เสนอราคาจะต�องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร�อมกับซองสอบราคาดังน้ี 

                                 3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ�นส�วนบริษัท และสําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค�าเพิ่ม  (ถ�ามี) พร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง 

                              3.2 สําเนาหนังสือรับรองผลงานก�อสร�างพร�อมทั้งรับรองสําเนา  (ในกรณีที่มีการกําหนด
ผลงานตามข�อ 2.3) 

                                  3.3 บัญชีรายการก�อสร�าง หรือใบแจ�งปริมาณงาน ซ่ึงจะต�องแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ�   
ค�าแรงงาน  ภาษี  ประเภทต�าง ๆ รวมทั้งกําไรไว�ด�วย 

                    3.4 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดท่ีได�ย่ืนพร�อมกับซองราคา 

       4.   การย่ืนซองสอบราคา 
     4.1 ผู�เสนอราคาต�องย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว�ในเอกสารสอบราคาน้ี  โดยไม�มีเง่ือนไข

ใดๆทั้งส้ิน  และ จะต�องกรอกข�อความให�ถูกต�องครบถ�วน  ลงลายมือช่ือของผู�เสนอราคาให�ชัดเจน   จํานวนเงินที่
เสนอจะต�องระบุตรงกันทั้งตัวเลข  และตัวอักษร โดยไม�มีการขีดลบ  หรือ  แก�ไข หากมีการขูดลบ  ตก เติม  แก�ไข 
เปล่ียนแปลง   จะต�องลงลายมือช่ือเสนอราคา พร�อมประทับตรา (ถ�ามี)  กํากับไว�ด�วยทุกแห�ง 

           4.2 ผู�เสนอราคาจะต�องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก�อสร�างให�ครบถ�วน 
ในการเสนอราคา  ให�เสนอเป@นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม  และหรือราคาต�อ
หน�วย  และหรือต�อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว�ท�ายใบเสนอราคาให�ถูกต�อง  ทั้งน้ี  ราคารวมที่เสนอจะต�อง
ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ�าตัวเลขและตัวหนังสือไม�ตรงกันให�ถือตัวหนังสือเป@นสําคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งส้ินซ่ึงรวมค�าภาษีมูลค�าเพิ่ม   ภาษีอากรอ่ืน  และค�าใช�จ�ายทั้งปวงไว�แล�ว 

                        ราคาท่ีเสนอ จะต�องเสนอกําหนดยืนราคาไม�น�อยกว�า   30   วัน นับต้ังแต�วันเปaดซองสอบ
ราคาโดยภายในกําหนดย่ืนราคาผู�เสนอราคาต�องรับผิดชอบราคาท่ีตนได�เสนอไว� และจะถอนการเสนอราคามิได� 

                       4.3 ผู�เสนอราคาจะต�องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแล�วเสร็จไม�เกิน  304  วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ�างหรือวันท่ีได�รับหนังสือแจ�งจากองค�การบริหารส�วนตําบลให�เริ่มทํางาน 

                   4.4 ก�อนย่ืนซองสอบราคา   เสนอราคาควรตรวจดูร�างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด  ฯลฯ 
ให�ถ่ีถ�วนและเข�าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก�อนที่จะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

                    4.5 ผู� เสนอราคาจะต�องย่ืนสอบราคาท่ีปaดผนึกซองเรียบร�อยจ�าหน�าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปaดซองสอบราคา โดยระบุไว�ท่ีหน�าซองว�า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขท่ี   3/2558”  
ย่ืนโดยตรง  ณ  งานพัสดุ  ส�วนการคลัง องค�การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย  ในวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557  
ถึงวันที่  14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ระหว�างเวลา 08.30  น. ถึง 16.30 น.  และวันท่ี 17  เดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ย่ืนโดยตรง   ณ  ศูนย�รวมข�อมูลข�าวสารการซื้อหรือการจ�าง        ขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลระดับอําเภอ (ท่ีว�าการอําเภอแวงน�อย ช้ัน 2) ระหว�างเวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.  เมื่อพ�น
กําหนดย่ืนซองสอบราคาแล�วจะไม�รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปaดซองสอบราคา จะเปaดซอง
สอบราคาในวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ต้ังแต�เวลา  09.30  น. เป@นต�นไป 

          

5. หลักเกณฑ�... 
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    5.  หลักเกณฑ�และสิทธิในการพิจารณาราคา  
                      5.1 ในการสอบราคาคร้ังน้ี  องค�การบริหารส�วนตําบลจะพิจารณาตัดสินด�วยราคารวม 

                              5.2 หากผู�เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม�ถูกต�องตามข�อ 2 หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคา
ไม�ถูกต�อง หรือไม�ครบถ�วนตามข�อที่ 3 หรือย่ืนซองสอบราคาไม�ถูกต�องตามข�อ 4 แล�ว คณะกรรมการเปaดซองสอบ
ราคาจะไม�รับพิจารณาราคาของผู�เสนอราคารายน้ัน  เว�นแต�เป@นข�อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน�อย หรือที่ผิด
แผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส�วนท่ีมิใช�สาระสําคัญ  ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว�าจะเป@น
ประโยชน�ต�อองค�การบริหารส�วนตําบลเท�าน้ัน 
                             5.3 องค�การบริหารส�วนตําบลสงวนสิทธิไม�พิจารณาราคาของผู�เสนอราคา  โดยไม�มีการผ�อน
ผันในกรณี  ดังต�อไปน้ี 

                        (1)  ไม�ปรากฏช่ือผู�เสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู�รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาขององค�การบริหารส�วนตําบล 

                   (2) ไม�กรอกช่ือนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผู�เสนอราคาอย�างหน่ึง
อย�างใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 

                     (3) เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป@น
สาระสําคัญ  หรือมีผลทําให�เกิดความได�เปรียบเสียเปรียบแก�ผู�เสนอราคารายอ่ืน 

                                  (4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบตก เติม แก�ไข เปล่ียนแปลง โดยผู�เสนอราคามิได�ลงลายมือ
ช่ือพร�อมประทับตรา (ถ�ามี)  กํากับไว� 

                 5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปaดซองสอบราคาหรือ
องค�การบริหารส�วนตําบลมีสิทธิให�ผู�เสนอราคาช้ีแจงข�อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข�อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข�องกับผู�
เสนอราคาได�  องค�การบริหารส�วนตําบลมีสิทธิท่ีจะไม�รับราคาหรือไม�ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล�าวไม�มีความ
เหมาะสมหรือไม�ถูกต�อง 

           5.5 องค�การบริหารส�วนตําบลทรงไว�ซึ่งสิทธิที่จะไม�รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด
หรือราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได� และอาจพิจารณาเลือกจ�างในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม�พิจารณาจัดจ�างเลยก็ได�สุดแต�จะพิจารณา  ท้ังน้ี  เพื่อประโยชน�ของทาง
ราชการเป@นสําคัญ  และให�ถือว�าการตัดสินขององค�การบริหารส�วนตําบลเป@นเด็ดขาด  ผู�เสนอราคาจะเรียกร�อง
ค�าเสียหายใด ๆ มิได�  รวมท้ังองค�การบริหารส�วนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู�เสนอราคา
เสมือนเป@นผู�ท้ิงงาน  หากมีเหตุท่ีเช่ือได�ว�าการเสนอราคากระทําไปโดยไม�สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอ
ราคา 
                  ในกรณีที่ผู�เสนอราคาตํ่าสุดเสนอราคาตํ่าสุดจนคาดหมายได�ว�าไม�อาจดําเนินการตามสัญญาได�  
คณะกรรมการเปaดซองสอบราคาหรือองค�การบริหารส�วนตําบลจะให�ผู�เสนอราคาน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทํา
ให�เช่ือถือได�ว�าผู�เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ�างให�เสร็จสมบูรณ�   หากคําช้ีแจงไม�เป@นท่ีรับฟMงได�  
องค�การบริหารส�วนตําบลมีสิทธิที่จะไม�รับราคาของผู�เสนอราคารายน้ัน 

     6.  การทําสัญญาจ�าง                                  
                          ผู�ชนะการสอบราคาจะต�องทําสัญญาจ�างตามแบบสัญญาดังระบุในข�อ  1.3  กับองค�การ
บริหารส�วนตําบล  ภายใน 5 วัน  นับถัดจากวันที่ได�รับแจ�ง และจะต�องวางหลักประกันสัญญาเป@นจํานวนเงิน
เท�ากับร�อยละ  5  ของราคาค�าจ�างที่สอบราคาได� ให�องค�การบริหารส�วนตําบลยึดถือไว�ในขณะทําสัญญาโดยใช�
หลักประกันอย�างใดอย�างหน่ึง ดังต�อไปน้ี 

6.1 เงินสด.... 
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6.1 เงินสด 
                     6.2 เช็คท่ีธนาคารส่ังจ�ายให�แก�องค�การบริหารส�วนตําบล  โดยเป@นเช็คลงวันท่ี ที่ทําสัญญาหรือ
ก�อนหน�าน้ัน  ไม�เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 

            6.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข�อ 1.4 
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                     6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ได�รับอนุญาตให�ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย�  
และประกอบการธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย  ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคาร
แห�งประเทศไทยได�แจ�งเวียนให�ส�วนราชการต�างๆ ให�ทราบแล�ว โดยอนุโลมให�ใช�ตามตัวอย�างหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารตามท่ีคณะกรรมการว�าด�วยการพัสดุกําหนด (การใช�หลักประกันตามข�อน้ีใช�เฉพาะสัญญาจ�างก�อสร�างท่ีมี
วงเงินไม�เกิน  10  ล�านบาท)     

                      หลักประกันน้ีจะคืนให�โดยไม�มีดอกเบ้ียภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู�ชนะการสอบราคา 
(ผู�รับจ�าง)  พ�นจากข�อผูกพันตามสัญญาจ�างแล�ว   

              7.  ค�าจ�างและการจ�ายเงิน  

                  องค�การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย   จะจ�ายเงินค�าจ�างให�แก�ผู�รับจ�าง เป@นรายเดือนนับต้ังแต�วัน
ทําสัญญาเม่ือผู�รับจ�างปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับงานเป@นท่ีเรียบร�อยแล�ว 
ตามสัญญาจ�างทุกประการ  

              8. อัตราค�าปรับ  
               ค�าปรับตามแบบสัญญาจ�างจะกําหนดในอัตราร�อยละ  0.10  ของค�าจ�างตามสัญญาต�อวัน 

              9. การรับประกันความชํารุดบกพร�อง   
                  ผู�ชนะการสอบราคาซึ่งได�ทําข�อตกลงเป@นหนังสือ  หรือทําสัญญาจ�างตามแบบดังระบุในข�อ  1.3  

แล�วแต�กรณีจะต�องรับประกันความชํารุดบกพร�องของงานที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม�น�อยกว�า  10  เดือน     -    
ป&  นับถัดจากวันท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลได�รับมอบงาน โดยผู�รับจ�างต�องรีบจัดการซ�อมแซมแก�ไขให�ใช�การได�ดี
ดังเดิมภายใน   7   วัน  นับถัดจากวันท่ีได�รับแจ�งความชํารุดบกพร�อง    

             10. ข�อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
          10.1   เงินค�าจ�างสําหรับงานจ�างคร้ังน้ี   ได�มาจากข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป&

งบประมาณ  พ.ศ.  2558  หน�วยงานสํานักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย  โดยต้ังจ�ายจากเงินรายได� การ
ลงนามในสัญญาจะกระทําได�ต�อเมื่อองค�การบริหารส�วนตําบลได�รับอนุมัติงบประมาณเพียงพอ จะเรียกมาทํา
สัญญาเมื่อได�รับอนุมัติเงินค�าจ�างจากเงินรายได�  แล�วเท�าน้ัน 

          10.2  เมื่อองค�การบริหารส�วนตําบลได�คัดเลือกผู�เสนอราคารายใดให�ผู�รับจ�าง   และได�ตกลง
จ�างตามสอบราคาจ�างแล�ว  ถ�าผู�รับจ�างจะต�องส่ังหรือนําส่ิงของมาเพื่องานดังกล�าวเข�ามาจากต�างประเทศ    และ
ของน้ันต�องนําเข�ามาทางเรือในเส�นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู�   และสามารถให�บริการรับขนได�ตามที่รัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู�เสนอราคาซ่ึงเป@นผู�รับจ�างจะต�องปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยการส�งเสริมการ
พาณิชยนาวี  ดังน้ี    

               (1)   แจ�งการส่ังหรือนําส่ิงของดังกล�าวเข�ามาจากต�างประเทศต�อสํานักงานคณะกรรมการ
ส�งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ผู�รับจ�างส่ังหรือซ้ือของจากต�างประเทศ เว�นแต�เป@นของท่ี
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืน   

   (2) จัดการให�...                      
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                             (2)  จัดการให�ส่ิงของดังกล�าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช�นเดียวกับเรือไทยจาก
ต�างประเทศมายังประเทศไทย  เว�นแต�จะได�รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการพาณิชยนาวีให�
บรรทุกส่ิงของน้ันโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช�เรือไทย ซ่ึงจะต�องได�รับอนุญาตเช�นน้ันก�อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป@นของท่ี
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืน  

                 (3)  ในกรณีที่ไม�ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู�รับจ�างจะต�องรับผิดตามกฎหมายว�าด�วยการ
ส�งเสริมการพาณิชยนาวี 

          10.3  ผู�เสนอราคาซึ่งองค�การบริหารส�วนตําบลได�คัดเลือกแล�วไม�ไปทําสัญญาหรือข�อตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดระบุในข�อ  6 องค�การบริหารส�วนตําบลอาจพิจารณาเรียกร�องให�ชดใช�ความ
เสียหาย   (ถ�ามี)   รวมทั้งจะพิจารณาให�เป@นผู�ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

                   10.4  องค�การบริหารส�วนตําบลสงวนสิทธิที่จะแก�ไข  เพิ่มเติมเง่ือนไขหรือข�อกําหนดในแบบ
สัญญาให�เป@นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถ�ามี) 

11. มาตรฐานฝDมือช�าง 
 เมื่อองค�การบริหารส�วนตําบลได�คัดเลือกผู�เสนอราคารายใดให�เป@นผู�รับจ�างและได�ตกลงจ�าง

ก�อสร�างตามประกาศน้ีแล�ว  ผู�เสนอราคาจะต�องตกลงว�าในการปฏิบัติงานก�อสร�างดังกล�าว   ผู�เสนอราคาจะต�องมี
และใช�ผู�ผ�านการทดสอบมาตรฐานฝ&มือช�างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือ ผู�มีวุฒิบัตรระดับ  
ปวช.  ปวส.  และ ปวท.  หรือเทียบเท�าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให�เข�ารับราชการได�   ในอัตราไม�ตํ่า
กว�าร�อยละ  10   ของแต�ละสาขาช�าง  แต�จะต�องมีช�างจํานวนอย�างน�อย   1  คน  ในแต�ละสาขาช�างดังต�อไปน้ี 

  11.1………………………….…………………….………………………………………….. 

  11.2……………….……………….………………………………………………………….. 

  11.3…………………………………………………………………………………………….. 

      12. ในระหว�างระยะเวลาการก�อสร�างผู�รับจ�างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ที่กฎหมายและระเบียบได�   
กําหนดไว�โดยเคร�งครัด  

 

 

 
 

องค�การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย 
วันที่   31   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2557 

 

 
 


