
 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบงประกาศองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง  

เรื่อง  เรื่อง  สอบราคาจางสอบราคาจางโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายทุงจีนโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายทุงจีน    หมูท่ี หมูท่ี 11    

ตําบลเกาะลิบง  อําเภอกันตัง ตําบลเกาะลิบง  อําเภอกันตัง   จังหวัดตรังจังหวัดตรัง  
  

  **************************** 
ดวยองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง มีความประสงคจะสอบราคาจางโครงการปรับปรุง

ซอมแซมถนนสายทุงจีน ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 1.60 กิโลเมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หมูที่  1                    
ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

 

พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธช่ัวคราว จํานวน 1 ปาย และปายประชาสัมพันธถาวร จํานวน   1 
ปาย  

       

         งบประมางบประมาณในการกอสรางครั้งนี้  ณในการกอสรางครั้งนี้    เปนเงิน  เปนเงิน  475,000.-บาท      

    ราคากลางในการกอสรางครั้งนี้  ราคากลางในการกอสรางครั้งนี้    เปนเงิน  เปนเงิน  450,000.-บาท   

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้  
                   1. เปนผูมีอาชีพรบัจางงานทีส่อบราคาจาง ซึ่งมผีลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอย
กวา 225,000.-บาท 

                   2. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 

                   3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึง่อาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรฐับาลของผูเสนอราคา
ไดมคํีาสั่งใหสละสทิธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 

                   4. เปนผูที่ผานการคัดเลือก ผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการบรหิารสวนตําบลเกาะลิบง 
5. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกบัผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบรหิารสวนตําบล

เกาะลบิง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมใน
การสอบราคาจางครัง้น้ี 

กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 ระหวางเวลา 09.00-12.00 น.                             
ณ ที่องคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง และกําหนดรับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 25 เดือน สิงหาคม 
พ.ศ. 2559 ระหวางเวลา 14.00 น. เปนตนไป   

กําหนดการยื่นซองสอบราคาสามารถยื่นซองสอบราคาได กําหนดการยื่นซองสอบราคาสามารถยื่นซองสอบราคาได 2 2 กรณีกรณี  
      1. ผูเสนอราคาสามารถย่ืนซองสอบราคาทีผู่รับซองสอบราคา ณ กองคลัง องคการบรหิารสวนตําบลเกาะลิบง 

ระหวางวันท่ี 17 สิงหาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (เวนวันหยุดราชการ) 

      2. ผูเสนอราคาสามารถย่ืนซองสอบราคาที่ผูรับซองสอบราคา ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจาง

ขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินอําเภอกันตัง) ในวันท่ี 1 เดือน 

กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 
 

 

2/การเปด ... 
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การเปดซองสอบราคาการเปดซองสอบราคา  

-  กําหนดเปดซองสอบราคาในวันท่ี 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2559 ต้ังแตเวลา 09.30 น. เปนตนไป 

ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินอําเภอกันตัง) 

การขอซ้ือเอกสารสอบราคาการขอซ้ือเอกสารสอบราคา                                                                                                                                                

ผูสนใจติดตอขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาจาง ในราคาชุดละ 800.-บาท ไดที่ กองคลัง องคการ

บริหารสวนตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ระหวางวันท่ี 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันท่ี 1เดือน 

กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30  น. ถึง 16.30 น. ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.kholibong.go.th 

หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0-7529-0965 ในวันและเวลาราชการ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  17  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2559 

      
 

 

                                                                 (นายสิทธิพร  จเิหลา)                   

                     นายกองคการบรหิารสวนตําบลเกาะลิบง 
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เอกสารสอบราคาเอกสารสอบราคาจาง จาง   เลขท่ีเลขท่ี    22//25592559  
การการจางจางโครงการโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายทุงจีนปรับปรุงซอมแซมถนนสายทุงจีน    หมูท่ี หมูท่ี 11  

ตําบลเกาะลิบง  อําเภอกันตัง จังหวัดตรังตําบลเกาะลิบง  อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง  

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลเกาะลบิง ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลเกาะลบิง   ลงวันท่ีลงวันท่ี  1717  เดือนเดือน  สิงหาคมสิงหาคม    พพ..ศศ..  25592559  

************************************ 

องคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา“องคการบริหารสวนตําบล” มีความ ประสงคสอบ

ราคาจางจางโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายทุงจีน ขนาดกวาง โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายทุงจีน ขนาดกวาง 44..00 00 เมตร ยาว เมตร ยาว 11..60 60 กิโลเมตร หนาเฉลี่ย กิโลเมตร หนาเฉลี่ย 

00..20 20 เมตร หมูท่ี เมตร หมูท่ี 1 1 ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรังจังหวัดตรัง   ราคาราคากลางกลางเปนจํานวนเงิน เปนจํานวนเงิน 450450,,000000.. --บาท บาท                 

((--เงินเงินสี่แสนหาหมื่นสี่แสนหาหมื่นบาทถวนบาทถวน--))  พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธชั่วคราวพรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธชั่วคราว  จํานวน จํานวน 1 1 ปาย และปายปาย และปายปประชาสัมพันธระชาสัมพันธ

ถาวรถาวร  จํานวน จํานวน 1 1 ปาย ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลรายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบล  ตามประกาศองคการบริหาร

สวนตําบลเกาะลิบง โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปน้ี 

            1. เอกสารแนบทายเอกสาร สอบราคา 
                       1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
                       1.2 แบบใบเสนอราคา 
                       1.3 แบบสัญญาจาง 
                       1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                (1) แบบรูปรายการละเอียด 
                                (2) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา 
                                (3) หลักประกันผลงาน 
                       1.5 สูตรการปรบัราคา 
                       1.6 บทนิยาม 
                                (1) ผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกัน 
                                (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
                       1.7 แบบบัญชีเอกสาร 
                                (1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
                                (2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 
                       1.8 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ. (Bill of Quantities)   
           2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ สอบราคาจาง 
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง

เวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ

ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวน

แตรัฐบาล ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
 

2/2.5 มีผลงาน ... 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ( อบต.เกาะลิบง )http://kohlibong.go.th/public/procure/backend/download/menu/...

3 of 7 2019-10-22 13:17:42 PM



-2- 
 

2.5 มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ สอบราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา 225,000.-บาท
และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
เอกชนที่กรมเช่ือถือ โดยหนังสือรับรองผลงานจะตองแนบฉบับจริง โดยหนังสือรับรองผลงานจะตองแนบฉบับจริง ((ในกรณีท่ีผูรับจางรับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีท่ีผูรับจางรับรองสําเนาถูกตอง                   
โดยทางคณะกรรมการเปดซองจะคืนหนังสือรับผลงานฉบับจริงใหเมื่อไดพิจารณาเรียบรอยแลวโดยทางคณะกรรมการเปดซองจะคืนหนังสือรับผลงานฉบับจริงใหเมื่อไดพิจารณาเรียบรอยแลว ))  หหรือรับรองรือรับรอง
สําเนาถูกตองจากผูวาจางเทาน้ันสําเนาถูกตองจากผูวาจางเทาน้ัน 
          3. หลักฐานการเสนอราคา 

ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคาดังน้ี 
3.1  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) 

พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
3.2  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบคุคลอืน่

ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
3.3  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ในกรณีที่มีการกําหนดผลงาน 

ตามขอ  2.3) 
3.4 บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงานซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ คาแรงงาน 

ภาษี ประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย 
3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับซองสอบราคา 

 

4. การยื่นซองสอบราคา 
   4.1 ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาน้ีโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ 

ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
จะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง
จะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถาม)ี กํากับไวดวยทุกแหง 

   4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
           ในการเสนอราคา ใหเสนอราคาเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งน้ี ราคารวมที่เสนอ
จะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญโดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว  

ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 30 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา โดยภายใน
กําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

   4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 60 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มงาน 

   4.4 กอนย่ืนซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและ
เขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

   4.5  ผูเสนอราคาจะตองย่ืนซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธานคณะกรรมเปด
ซองสอบราคา  โดยระบุไวท่ีหนาซองวา โดยระบุไวท่ีหนาซองวา ““ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ีใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี  22//25592559””  
              --  ย่ืนโดยตรงตอองคการบริหารสวนตําบล ต้ังแตวันที่ ย่ืนโดยตรงตอองคการบริหารสวนตําบล ต้ังแตวันที่ 1177  สิงหาคม สิงหาคม 2559 2559 ถึงวันที่ ถึงวันที่ 31 31 สิงหาคม สิงหาคม 
2559 2559 ระหวางเวลา ระหวางเวลา 0808..30 30 นน. . ถึง ถึง 1616..30 30 นน. . ณ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง ณ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง ((เวนวันหยุดราชการเวนวันหยุดราชการ))    

3/และย่ืน ... 
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              --    และยื่นโดยตรงตอองคการบริหารสวนตําบลในวันท่ี และยื่นโดยตรงตอองคการบริหารสวนตําบลในวันท่ี 1 1 เดือน กันยายน พเดือน กันยายน พ..ศศ. . 2559 2559 เวลา เวลา 0808..30 30 นน. . 

ถึง ถึง 1166 ..30 30 นน. . ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  

((สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินอําเภอกันตังสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินอําเภอกันตัง))    

  เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันท่ี เปดซองสอบราคาในวันท่ี 22  เดือเดือน กันยายน พน กันยายน พ..ศศ..  22555599  ต้ังแตเวลา ต้ังแตเวลา 0909..330 0 นน..  เปนตนไปเปนตนไป  ณ ศูนยณ ศูนย
รวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ   ((สํานักงานสงเสริมการสํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินอําเภอกันตังปกครองทองถ่ินอําเภอกันตัง)) 

5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1 ในการสอบราคาครั้งน้ี องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง 

หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือย่ืนซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไมรับ
พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายน้ัน เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจากเงือ่นไข
ของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการ
บริหารสวนตําบลเทาน้ัน 

5.3 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน               
ในกรณีดังตอไปน้ี 

(1) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 

(2) ไมกรอกช่ือนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหน่ึงอยางใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญหรือมีผล
ทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือพรอม
ประทับตรา (ถาม)ี กํากบัไว 

     5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการ
บริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคา
ได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไม
ถูกตอง 

5.5 องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาที่ตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  ทั้งน้ี  เพื่อประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ 
มิได รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน
หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

ในกรณีที่ผู เสนอราคาตํ่าสุดเสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคาน้ันช้ีแจงและแสดงหลกัฐานทีท่าํให
เช่ือไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได องคการ
บริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายน้ัน 

4/6.การทํา ... 
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6.  การทําสัญญาจาง 
      ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับองคการบริหารสวน
ตําบลภายใน  7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา 
ของราคาคาจางที่สอบราคาได ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางใด
อยางหน่ึง  ดังตอไปน้ี 

6.1  เงินสด 
6.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนาน้ัน

ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
6.3  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4  
6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

     6.5  หนังสือคํ้าประกันของ บริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและ
ประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศ
ไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารตามที่
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด (การใชหลักประกันตามขอน้ีใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางที่มีวงเงินไมเกิน 10 
ลานบาท)   

หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูรับจาง) 
พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลวและองคการบริหารสวนตําบลจะใชสัญญาแบบปรับราคาได 

7. คาจางและการจายเงิน 
    องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 1 งวด  ดังน้ี 

  งวดท่ี งวดท่ี 1 1 (( งวดสุดทายงวดสุดทาย ) ) เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 100 100 %%  ของคาจาง เมื่อผูรับจของคาจาง เมื่อผูรับจ าง               าง               

ไดปฏิบัติงานไดปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายทุงจีน ขนาดกวาง โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายทุงจีน ขนาดกวาง 44..00 00 เมตร ยาว เมตร ยาว 11..60 60 กิโลเมตร หนาเฉลี่ย กิโลเมตร หนาเฉลี่ย 

00..20 20 เมตร หมูท่ี เมตร หมูท่ี 1 1 ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรังตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง  พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว 

จํานวน จํานวน 1 1 ปาย และปายประชาสัมพันธโครงการปาย และปายประชาสัมพันธโครงการฯ แบบถาวร ขนาด ฯ แบบถาวร ขนาด 11..2020××22..4400  เมตร จํานวน เมตร จํานวน 1 1 ปาย ใหแลวปาย ใหแลว

เสร็จภายใน เสร็จภายใน 6060  วันวัน รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบงกําหนดใหแลวเสร็จ

เรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 

 8.  อัตราคาปรับ 
    คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ 0.25 % ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบดังระบุในขอ 1.3 แลวแต

กรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา  -  เดือน 1 ป  นับถัด
วันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการ ไดดีดังเดิมภายใน 
15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
     10.1  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งน้ี ไดมาจากเงินงบประมาณ.......................-........................... 

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบล ไดรับอนุมัติเงินประจํางวดคากอสรางจาก
งบประมาณ ขององคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบงแลวเทาน้ัน 

5/10.2 เมื่อ ... 
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     10.2 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตาม
สอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของน้ัน
ตองนํามาเขาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังน้ี 

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันทีผู่รับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ
มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของน้ัน
โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม  (1) หรือ (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี 

       10.3  ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในขอ 6 องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถาม)ี 
รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                 10.4  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 

 

11.  มาตรฐานฝมือชาง 
เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม

ประกาศน้ีแลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาวผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช. ปวส. และ ปวท. 
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 10 ของแตละสาขา
ชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปน้ี 

11.1 ปวส. ,ชางกอสราง,ชางโยธา,ชางสํารวจ 
11.2  …………..………………………………………… 

 

12. ในระหวางระยะเวลาการกอสราง   ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนด
ไวโดยเครงครัด 

 
 

องคการบรหิารสวนตําบลเกาะลิบง 
   

 
 

วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 
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