
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

เร่ือง  สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 
   ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแกน่   

................................................................................ 
                     องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล” มีความประสงค์  
จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะ  บ้านโนนศิลา  หมู่ที่ 9  ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น โดย   
ขนขยะสะสม  จ านวน 3,600 ลูกบาศก์เมตร  ฝังกลบขนาดบ่อ 50 x 80 เมตร พร้อมถมดินกลบขยะสูง 1.00 เมตร    
พร้อมงานปรับเกลี่ยเรียบ   ขนาด 125 x 150 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด จ านวนราคากลาง 
295,000.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 

                   2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 

  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรอความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันที่ว่านั้น    

  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาจ้างครั้งนี ้           

5. มีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อย  80,000.-บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
 6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซ่ึงได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่า

เป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                     7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                     8. คู่สัญญาต้องได้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงิน แต่ละครั้ง ซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

                      ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  11  กันยายน 2558  ระหว่างเวลา 13.00 น.  ถึง 16.30 น. ณ 
สถานที่ก่อสร้างโครงการแต่ละโครงการ  และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันที่   11 กันยายน 2558  
เวลา 13.00 น. ถึง 16.30  น.  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 
/  ก าหนด... 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่  12/2558 
 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงบ่อขยะ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9  

  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแกน่ 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ลงวันที่  28 สิงหาคม  2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  มีความประสงค์
จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะ  บ้านโนนศิลา  หมู่ที่ 9  ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น โดย   
ขนขยะสะสม  จ านวน 3,600 ลูกบาศก์เมตร  ฝังกลบขนาดบ่อ 50 x 80 เมตร พร้อมถมดินกลบขยะสูง 1.00 เมตร    
พร้อมงานปรับเกลี่ยเรียบขนาด 125 x 150 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด จ านวนราคากลาง 
295,000.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
                1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจ้าง 
1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันสัญญา) 

                  1.5………………………………………………………………………. 

                 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 

                   2.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 

  2.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันที่ว่านั้น    

  2.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม    
ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้            

2.5  มีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  80,000.-บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
 2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซ่ึงได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่า

เป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                     2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                     2.8  คู่สัญญาต้องได้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงิน แต่ละครั้ง ซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 
 

/  3. หลักฐาน... 
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3.  หลักฐานการเสนอราคา 

                 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้ 
                                    3.1 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  

(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
           3.2 หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ านาจให้

บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                 3.3 ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนา  (ในกรณีท่ีมีการก าหนดผลงาน

ตามข้อ 2.5) 
                                      3.4 บัญชีรายการก่อสร้าง  หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ์   

ค่าแรงงาน  ภาษี  ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
                        3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองราคา 

            4.   การยื่นซองสอบราคา 
       4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มีเงื่อนไข

ใดๆท้ังสิ้น  และ จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลข  และตัวอักษร โดยไม่มีการขีดลบ หรือ แก้ไข หากมีการขูดลบ  ตก เติม  แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง   จะต้องลงลายมือชื่อเสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

             4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
ในการเสนอราคา  ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม  และหรือราคาต่อหน่วย  
และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง   ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลข
และตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่า
ภาษมีูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

                        ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  30 วัน นับตั้งแต่วันเปิดซองสอบราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                        4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  45 วัน นับจากวัน 
ลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้เริ่มท างาน 

                   4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคา   เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา   แบบรูปและรายละเอียด  ฯลฯ     
ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

                  4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรม 
การเปิดซองสอบราคาจ้าง  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่  12/2558”  โดยยื่น 
โดยตรงต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ  ในวันที่  28  สิงหาคม 2558  ถึงวันที่  11  กันยายน  2558  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 
16.30 น.  ณ   งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย และในวันที่ 14 กันยายน 
2558 ก าหนดยื่นซองสอบราคา เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  (ท่ีว่าการอ าเภอแวงน้อย ชั้น 2)  

เมื่อพ้นก าหนดยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซอง 
สอบราคา จะเปิดซองสอบราคาในวันที่  15  กันยายน 2558   ตั้งแต่เวลา  09.30  น. เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ท่ีว่าการอ าเภอแวงน้อย ชั้น 2) 
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           5.  หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา  
                      5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาเป็นรายโครงการ  ตัดสิน  ด้วย
ราคารวม และจะพิจารณาผู้รับจ้างที่อยู่ในฐานเดียวกัน  ส าหรับผู้รับจ้างที่ไม่จดภาษีมูลค่าเพ่ิม  หากเป็นผู้ได้รับการ
คัดเลือก  องค์การบริหารส่วนต าบลจะหักภาษีมูลค่าเพ่ิมก่อน  จึงเป็นวงเงินท าสัญญา    
                      5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา ไม่ถูกต้อง 
หรือไม่ครบถ้วนตาม ข้อที่ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว   คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเท่านั้น 
                           5.3 องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณดีังต่อไปนี้ 

                     (1)   ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

                               (2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา  

                   (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระส าคัญ  
หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

                               (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 

           5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  
องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

      5.5  องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด   หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของ ทางราชการเป็นส าคัญ  
และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได้ 
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมี
เหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต  หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

                     ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินการตามสัญญาได้  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้
เชื่อถือได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์   หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

6.  การท าสัญญาจ้าง                                  
                        ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3  กับองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ภายใน  5 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ ร้อยละ  5  
ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
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   6.1 เงินสด 
                      6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ท าสัญญาหรือก่อน
หน้านั้น  ไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 

              6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 
  6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                      6.5  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์  
และประกอบการธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ให้ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคาร
ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด  (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน  
10  ล้านบาท)     

                      หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา      
(ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว      

             7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมาเป็นงวด)      
องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยแบ่งออกเป็น  1  งวด  ดังนี ้
                  งวดที่  1  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ………..……-….…….…....ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
...............................................……………………………………………….………………….…….. ให้แล้วเสร็จภายใน..........-..........วัน      
                  งวดที่  2  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ……….…..-……….…ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
..........................................................................................................................ให้แล้วเสรจ็ภายใน...........-..........วัน             
                 งวดที่  3  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ……….…..-………….ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
……………………………………………..………………………………………………….……..… ให้แล้วเสร็จภายใน.........-............วัน   

       งวดที่  4  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ……………-……………ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
……………………………………………………………………………………………………….….ให้แล้วเสร็จภายใน………-…………วัน   

      งวดสุดท้าย  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้ว
เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย   

8.  อัตราค่าปรับ  
               ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ  0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

9.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง   
                       ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 
แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า   -  เดือน   1  ปี           
นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน   7   วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง    

             10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
                          10.1   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วเท่านั้น 
 

/  10.2  เมื่อองค์การ... 



 


