
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส
เร่ือง สอบราคาซื้อกลองวงจรปด (CCTV) พรอมอุปกรณและติดตั้ง

*****************************
ดวยองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส มีความประสงคจะสอบราคาซื้อกลองวงจรปด

(CCTV) พรอมอุปกรณและติดตั้ง ชนิด IP/Network Camera ความละเอียดไมนอยกวา 2 ลาน
พิกเซลข้ึนไป จํานวน 8 ชุด (ตามรายละเอียดปริมาณงานและคุณลักษณะเฉพาะท่ีอบต. ทอนหงสกําหนด)
ณ หมูท่ี 3 , 4 , 9 ตําบลทอนหงส อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบประมาณ/
ราคากลาง 900,000 .00 บาท (เกาแสนบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย

ราคากลางของทางราชการดังกลาว  ไมถือวาผูกพันผูเสนอราคาจะตองพิจารณาไปตามนั้น
ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบในการคํานวณราคางานเอง  จะนําราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความ
รับผิดชอบ  หรือเรียกรองคาติดตั้งในภายหลังไมได

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ท่ีมีอาชีพขายสิ่งของท่ีสอบราคาดังกลาว
๒. ไมเปนผูท่ีถูกแจงเวียนชื่อเปนผูท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถ่ิน  ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา
๓. ผูท่ีไมซื้อเอกสารสอบราคา  ไมมีสิทธิยื่นซองสอบราคา
๔. ไมเปนผูไดรับเอกสารสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  เวนแตรัฐบาล

ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๕. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขามาเสนอราคา ใหแกองคการ

บริหารสวนตําบล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา อยาง
เปนธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

6 . มีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา 360,000.00 บาท
ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ

จัดจางตองลงทะเบียนดวยระบบอิเล็กทรอนิกสอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ (e-Government  Procurement : e-GP)

กําหนดดูสถานท่ีติดและรับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม ใหผูประสงคจะยื่นซองเสนอ
ราคาไปพรอมกัน  ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส  เพ่ือรับฟงคําชี้แจงและรายละเอียดพรอมนํา
ชี้สถานท่ีติดตั้งในวันท่ี 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕57 ระหวางเวลา ๑0.00 น. เปนตนไป

หากผูประสงคจะยื่นซองเสนอราคาไมไปรับฟงคําชี้แจงและไมไปดูสถานท่ีติดตั้ง จะถือวาผูนั้น
ไดรับทราบคําชี้แจงและไปดูสถานท่ีแลว จะยกมาเปนขออางและขอโตแยงใดๆ ภายหลังไมไดท้ังสิ้น
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กําหนดขายและย่ืนซองสอบราคา โดยกําหนดใหมีการยื่นซองสอบราคา ดังนี้
กําหนดขายและย่ืนซองสอบราคา ณ องคการบริหารสวนตําบลทอนหงส ตั้งแตวันท่ี 2 8

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2 5 5 7 ถึงวันท่ี 1 0 เดือนพฤศจิกายน 2 5 5 7 ในเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ในวันและเวลาราชการ) ณ. กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทอนหงส

กําหนดย่ืนซองสอบราคา ณ. ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหาร
สวนตําบล ระดับอําเภอ (อําเภอพรหมคีรี) ในวันท่ี 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ระหวางเวลา ๐๘.30 – ๑๖.๓๐ น. (ในเวลาราชการ)

กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันท่ี 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 09 .00 น.
เปนตนไป ณ. ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ
ณ ท่ีวาการอําเภอพรหมคีรี

ผูสนใจติดตอขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๑,0๐๐.๐๐ บาท ไดท่ี งานพัสดุ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทอนหงส ระหวางวันท่ี 28 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2557 ถึงวันท่ี 10
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมทางโทรศัพทหมายเลข ๐-75๓9-4161 ตอ
๑๒ (กองคลัง) ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบไดทางเวปไซด www.tonhong.go.th,
www.nakhonsithammarat.go.th และ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันท่ี 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

(ลงชื่อ)................................................................
(นายสันติ  ศรีเมือง)

นายกองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส



เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2558

เร่ือง สอบราคาซื้อกลองวงจรปด (CCTV) พรอมอุปกรณและติดตั้ง
ณ หมูท่ี 3 , 4 , 9 ตําบลทอนหงส อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรธีรรมราช

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2557
*************************************

องคการบริหารสวนตําบลทอนหงส  ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความประสงค
จะสอบราคาซื้อกลองวงจรปด (CCTV) พรอมอุปกรณและติดตั้ง IP/Network Camera ความละเอียดไมนอย
กวา 2 ลานพิกเซลข้ึนไป จํานวน 8 ชุด ตามรายละเอียดปริมาณงานและคุณลักษณะเฉพาะท่ีอบต. ทอนหงส
กําหนด ณ หมูท่ี 3 , 4 , 9 ตําบลทอนหงส อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ/ราคากลาง 900,000 .00 บาท (เกาแสนบาทถวน)

1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา

1 .1 แบบรูปรายการละเอียดและขอบเขตของงาน
1 .2 แบบใบเสนอราคา
1 .3 แบบสัญญาซื้อขาย
1 .4 แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันสัญญา)
1 .5 บทนิยาม

(1 .) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน
(2 .) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

1 .6 แบบบัญชีเอกสาร
(1 .) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1
(2 .) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2

๑.๗ รายละเอียดการคํานวณราคากลาง
๑.๘ ..................ฯลฯ............

/๒. คุณสมบัต.ิ...
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2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซื้อ และตองไมเปนผูถูกแจงเวียน

ชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หรือหามติดตอหรือหาม
เขาเสนอราคากับองคการบริหารสวนตําบล

๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึน
ศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

2 .3 . ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานประเภทเดียวกัน
กับงานท่ีสอบราคาในวงเงิน ไมนอยกวา 360,000.- บาท (-สามแสนหกหม่ืนบาทถวน-) และเปนผลงานท่ี
เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมาย วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน
หนวยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชน
ท่ีองคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ และจะตองเปนผลงานท่ีอยูในสัญญาเดียวกันเทานั้น

3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว

นอกซองใบเสนอราคาเปน ๒ สวน ดังนี้
๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาหลังการรวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทางหรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามท่ี
ระบุไวในขอ (1 )

(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) พรอม
ท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

(๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา
๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๒) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(๓) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองเสนอราคา

/3 .2 สวนท่ี 2 ....
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๔. การย่ืนซองเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมี

เงื่อนไขใด ๆ  ท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน
จํานวนเงินท่ีเสนอจะตองระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข  หากมีการขูดลบ
ตก  เติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง

๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงรายเดียว  โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ  ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวใบเสนอราคาใหถูกตอง  ท้ังนี้
ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ  โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และคาใชจายท้ังปวงไวแลว

ราคาท่ีเสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา…90…วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคากําหนดเวลาสงมอบ  ไมเกิน 60 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู เสนอราคาจะตองสงแค็ตตาล็อก และหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะรายละเอียดปริมาณงาน ไปพรอมกับใบเสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกลาว
นี้องคการบริหารสวนตําบลจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ

สําหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนบุคคล หรือบุคคลธรรมดาท่ีเขาสอบราคา หากคณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับแค็ตตาล็อก  ผูเสนอราคาจะตองนําตันฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาตรวจสอบ ภายใน 3 วันกอนยื่นซองสอบราคา

๔.5 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะ ฯลฯ  ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามท่ีเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา

๔.๗ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง
ประธานกรรมการเปดซองและพิจารณาซองสอบราคา โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสาร
สอบราคาซ้ือ เลขท่ี 1/๒๕๕8” ยื่นตอเจาหนาท่ีรับซองสอบราคา ระหวางวันท่ี 28 เดือน เดือนตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕7 ถึงวันท่ี 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕7 ในวันและเวลาราชการ ไดท่ี กองคลัง องคการ
บริหารสวนตําบลทอนหงส  และในวันท่ี 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕7 ย่ืนซองสอบราคา ณ. ศูนย
รวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (อําเภอพรหมคีรี) อําเภอ
พรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. เม่ือพนกําหนดยื่นซองสอบราคา
แลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และกําหนดเปดซองสอบราคา ณ. ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อ
จัดจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (อําเภอพรหมคีรี) อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในวันท่ี 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕7 ตั้งแตเวลา 09 .30 น. เปนตนไป

/5 . หลักเกณฑ ....
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๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย
หรือท่ีผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็น
วาจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น

๕.๓ องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน
ในกรณี  ดังตอไปนี้

(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล

(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยาง
ใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปนสาระสําคัญ
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน

(๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ
ชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ
กับผูเสนอราคาได  องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมี
ความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

๕.๕ องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด   หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนของ
ทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ  มิได  รวมท้ังองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู
เสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงาน  หากมีเหตุผลท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอม
กันในการเสนอราคา

๖. การทําสัญญาซ้ือขาย
๖.๑ ในกรณีท่ีผูชนะการสอบราคาสงมอบสิ่งของพรอมติดตั้งไดครบถวน ภายใน 60 วันทํา

การของทางราชการนับแตวันท่ีทําขอตกลงซื้อ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ
แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ ก็ได

/๖.๒ ในกรณี…
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๖.๒ ในกรณีท่ีผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 60 วัน ทําการ
ของทางราชการ  หรือองคการบริหารสวนตําบลเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ ๖.๑ ผูชนะ
การสอบราคาจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับองคการบริหารสวนตําบลภายใน…
๗…..วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา ของ
ราคาสิ่งของท่ีสอบราคาได  ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยาง
หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

๑ เงินสด
๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล  โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา

กอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน

ขอ ๑.๔
๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา
(ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

7 . คาจางและการจายเงิน (สัญญาเปนราคาเหมารวม)
องคการบริหารสวนตําบล จะจายเงินคาจาง เปนจํานวน 2 งวด ดังนี้

งวดท่ี 1 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 40 ของราคา เม่ือผูขายสงสินคา ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจรับไดตรวจรับสิ่งของเสร็จเรียบรอย

งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 60 ของราคา เม่ือผูขายไดปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลว
เสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีติดตั้งใหสะอาดเรียบรอย

8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรา รอยละ ๐.10 (ศูนยจุดหนึ่งศูนย) ของคาจางตาม

สัญญาตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง

ผูชนะการสอบราคา ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุใน
ขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอย
กวา 3 ป นับถัดจากวันท่ี องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไข
ใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ
๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจาง ครั้งนี้ ไดมาจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สําหรับดําเนินงาน

โครงการฯ ในปงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 255๘
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินจัดสรร เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สําหรับดําเนินงานโครงการฯ ใน
ปงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 255๘ แลวเทานั้น

/๑๐.2 เม่ือองคการ...
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๑๐.๒ เม่ือองคการบริหารสวนตําบล ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และได
ตกลงจางตามเอกสารสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของ
ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศ มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชย
นาวี ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรือ
อ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

(๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบล ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว ในขอ ๖ องคการบริหารสวนตําบล อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช
ค ว าม เ สี ยห าย อ่ื น (ถ า มี ) ร ว ม ท้ั ง จะ พิ จ า รณา ให เ ป นผู ท้ิ ง ง านต ามร ะ เบี ย บขอ งทา งร า ชกา ร

๑๐.๔ องคการบริหารสวนตําบล สงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไข เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

๑1. มาตรฐานฝมือชาง
เม่ือองคการบริหารสวนตําบล ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง

ติดตั้งตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานติดตั้งดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและ
ใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.
ปวส  และปวท  หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี  ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวา
รอยละ ๑0 ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
ชางไฟฟา/ชางโยธา/ชางสํารวจ

12 . ในระหวางระยะเวลาการติดตั้งผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด

องคการบริหารสวนตําบลทอนหงส
วันท่ี 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557


