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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 

เร่ือง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2559 
------------------------ 

               ดว้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร  อ าเภอบา้นแหลม  จงัหวดัเพชรบุรี  มีความประสงคจ์ะ 
สอบราคาจา้ง  ตามโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีตสาย พบ.2028 ถนนภายในหมู่บา้นบางขนุไทร          
(จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ 2559)  

โดยมีรายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบทา้ยประกาศสอบราคาจา้งฉบบัน้ี  
ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
1. ตอ้งเป็นนิติบุคคล ผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ีสอบราคาจา้งดงักล่าว 
2. ไม่เป็นผูถู้กระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการ 

ส่วนทอ้งถ่ินและไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้ 
  3. ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร  ณ วนัประกาศสอบราคาจา้ง  หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการ
แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการสอบราคาจา้งคร้ังน้ี 

4. ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผู ้
เสนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

5. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานท่ีสอบราคาจา้ง ในวงเงินไม่นอ้ยกวา่ 
(800,000.-)  บาท  (แปดแสนบาทถ้วน)  
  6.  ผูเ้สนอราคาทั้งบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเสนอราคาต่อ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร ตอ้ง
ไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย   หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 
ตามประกาศของคณะกรมการ ป.ป.ช. เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัท าและแสดงบญัชีรายการรับจ่ายของโครงการ 
ท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

7. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงไดด้ าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลางท่ีเวบ็ไซด์
ศูนยข์อ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 

8. คู่สัญญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสาม
หม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้
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  9. ก าหนดวนัดูสถานท่ีก่อสร้าง   (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา)     
      ก าหนดยืน่ซองสอบราคา  ระหวา่งวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2558  ถึงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2558 โดยท าการ
ยืน่ซองสอบราคา ณ ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการจดัซ้ือหรือจดัจา้งของ  อบต . ระดบัอ าเภอ  (ท่ีวา่การอ าเภอบา้นแหลม
ชั้น 1) อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี ในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน  2558  ตั้งแต่เวลา 08.30 น ถึงเวลา 16.30 น. ระยะเวลา
รับซองท่ีเหลือยืน่ซองเสนอราคา ณ ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร ในวนัและเวลาราชการ และก าหนด        
เปิดซองใบเสนอราคาในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน  2558 ตั้งแต่เวลา   (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา )  ณ ศูนยร์วม
ขอ้มูลข่าวสารการจดัซ้ือหรือจดัจา้งของ อบต. ระดบัอ าเภอ (ท่ีวา่การอ าเภอบา้นแหลม ชั้น 1) 

  ผูส้นใจติดต่อขอซ้ือเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ  (1,000.-)  บาท  (หน่ึงพนั บาทถว้น ) ไดท่ี้
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร ระหวา่งวนัท่ี  6 พฤศจิกายน 2558  ถึงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2558 ดูรายละเอียด
ไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.bangkhunsai.go.th    หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข  0-3278-3241 ในวนัและเวลาราชการ 
 

ประกาศ  ณ วนัท่ี   6   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 

 
     (ลงช่ือ)……………………………….. 

                                                                          (  นายสุชาติ    รุ่งเพียร  ) 
     นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร         
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เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที ่ 1/2559 
การจ้างท า  ตามโครงการก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ  2559 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ลงวนัที่ 6 เดอืน  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2558 
----------------------------- 

   องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “องคก์ารบริหารส่วนต าบล”  มีความ
ประสงค ์จะสอบราคาจา้ง  ตามโครงการก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ  2559  ตามโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท ์        
ติกคอนกรีตสาย พบ.2028 ถนนภายในหมู่บา้นบางขนุไทร (จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน)  

โดยมีรายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบทา้ยประกาศสอบราคาจา้งฉบบัน้ี  
1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

       1.1  แบบรูปรายการละเอียด  
            1.2  แบบใบเสนอราคา  
                         1.3  แบบสัญญาจา้ง  
         1.4  แบบหนงัสือค ้าประกนั   
              (1)  หลกัประกนัซอง 
                                       (2)  หลกัประกนัสัญญา 
       1.5  บทนิยาม   
                                       (1)  ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
                                       (2)  การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
                                1.6  แบบบญัชีเอกสาร   
                                      (1)  บญัชีเอกสารส่วนท่ี  1   
                                      (2)  บญัชีเอกสารส่วนท่ี  2  

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา     
                                2.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ีสอบราคาจา้ง  

     2.2  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการหรือของ 
หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินและไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งใหนิ้ติบุคคลหรือ
บุคคลอ่ืนเป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

2.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่  
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  ณ วนัประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา
อยา่งเป็นธรรมในการเสนอราคาคร้ังน้ี ตามขอ้ 1.5 
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                                2.4  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย
เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

     2.5 มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานท่ีสอบราคาจา้ง ในวงเงินไม่นอ้ยกวา่ 
(800,000.-)  บาท (แปดแสนบาทถ้วน)   

     2.6 ผูเ้สนอราคาทั้งบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเสนอราคาต่อ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร      
ตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย   หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นใน
สาระส าคญัตาม ประกาศของคณะกรมการ ป.ป.ช. เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัท าและแสดงบญัชีรายการรับจ่าย
ของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม   

     2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงไดด้ าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง
ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลางท่ีเวบ็
ไซดศ์ูนยข์อ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 

     2.8 คู่สัญญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกิน
สามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

3.  หลกัฐานการเสนอราคา 
                            ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานแนบมาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา โดยแยกไวน้อกซอง
ใบเสนอราคา เป็น 2 ส่วน คือ 
                                3.1 ส่วนที ่ 1  อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
                                      (1)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 

    (ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการจด  
ทะเบียนนิติบุคคล  บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม  (ถา้มี)  พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

    (ข) บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั    ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน  
นิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม (ถา้มี) และบญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่  
พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                                      (2)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลใหย้ืน่ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนของผูน้ั้น  ส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน
ของผูเ้ป็นหุน้ส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                                      (3) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้  ใหย้ืน่ส าเนาสัญญา
ของการเขา้ร่วมคา้  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมคา้  และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา
ท่ีมิใช่สัญชาติไทยก็ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลใหย้ืน่เอกสารตามท่ีระบุไวใ้น (1) 
                                      (4)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์ และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถา้มี) พร้อมทั้งรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 
                                      (5)  บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1 ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ้1.6 (1) 
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                                3.2 ส่วนที ่ 2  อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
             (1)  หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอ านาจ
ใหบุ้คคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                      (2)  บญัชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจง้ปริมาณงาน) ซ่ึงจะตอ้งแสดงรายการวสัดุ อุปกรณ์ 
ค่าแรง ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไวด้ว้ย (ถา้มี) 
                                      (3) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 2 ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ้ 1.6 (2) 

4.  การเสนอราคา 
    4.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่เสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาน้ีโดยไม่มีเง่ือนไข 

ใดๆ ทั้งส้ิน และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น  ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน จ านวนเงินท่ีเสนอ
จะตอ้งระบุตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัอกัษร โดยไม่มีการขดูลบหรือแกไ้ข  หากมีการขดูลบ  ตกเติม  แกไ้ข  
เปล่ียนแปลง  จะตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคา  พร้อมประทบัตรา  (ถา้มี)  ก ากบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 
           4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเป็นเงินบาท   และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาใหถู้กตอ้ง     ทั้งน้ี   ราคารวมท่ีเสนอ
จะตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ   ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัใหถื้อตวัหนงัสือเป็นส าคญั  โดยคิดราคา
รวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอ่ืน  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ทั้งปวงจนกระทัง่ส่ง
มอบพสัดุให ้ณ องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
      ราคาท่ีเสนอ จะตอ้งเสนอก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่ .....90.....วนั  นบัแต่วนัเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในก าหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได ้
                            4.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพสัดุไม่เกิน ..(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ      
สอบราคา )....นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาจา้ง หรือวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จากองคก์ารบริหารส่วนต าบลใหเ้ร่ิม
ท างาน   

    4.4 ก่อนยืน่ซองสอบราคา  ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา   แบบรูปและรายละเอียด   ฯลฯ 
ใหถ่ี้ถว้นและเขา้ใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

4.5 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยืน่ซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหนา้ซองถึง  “ประธาน
กรรมการเปิดซองสอบราคา ”   โดยระบุไวท่ี้หนา้ซองวา่    “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง   เลขที่   1/2559” 
โดยยืน่โดยตรงต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบล   ระหว่างวนัที่   6  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.   2558 ถึงวนัที ่23 เดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  โดยท าการยืน่ซองสอบราคา ณ ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการจดัซ้ือหรือจดัจา้งของ  อบต . 
ระดบัอ าเภอ (ท่ีวา่การอ าเภอบา้นแหลมชั้น 1) อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี  ในวนัที ่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  
2558 ตั้งแต่เวลา 08.30  น.  ถึงเวลา 16.30 น.  ระยะเวลารับซองท่ีเหลือยืน่ซองสอบราคา ณ ท่ีท าการองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลบางขนุไทร ในวนัเวลาราชการ 
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    เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแลว้จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   และคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคา  แต่ละรายวา่ เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์
ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนตามขอ้ 1.5 (1)  ณ วนัประกาศสอบราคาหรือไม่   และประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมี
สิทธิไดรั้บการคดัเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

    หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือใน ขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอราคาวา่มีผู ้
เสนอราคากระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้  1.5  (2)  และคณะกรรมการฯ   เช่ือวา่มี
การกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ  จะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคารายนั้น ออก
จากการเป็นผูเ้สนอราคา และประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บก ารคดัเลือก  และองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
จะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้้งงาน เวน้แต่คณะกรรมการฯ จะวนิิจฉยัไดว้า่ผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผู ้
ท่ีใหค้วามร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิไดเ้ป็นผูริ้เร่ิมใหมี้การกระท าดงักล่าว 
                             ผูเ้สนอราคาท่ีถูกตดัรายช่ือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาเพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั
กบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน  ณ วนัประกาศสอบราคา  หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนั
ราคาอยา่งเป็นธรรม    อาจอุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าวต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัภายใน  3 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จาก
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวนิิจฉยัอุทธรณ์ของผูว้า่ราชการจงัหวดัใหถื้อเป็นท่ีสุด 
                            คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการ
คดัเลือกดงักล่าวขา้งตน้ ณ ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซ้ือหรือการจา้งของ  อบต . ระดบัอ าเภอ  (ท่ีวา่การอ าเภอ         
บา้นแหลม  ชั้น 1)  ในวนัที ่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา ..(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศสอบ
ราคา)…….. 
                            การยืน่อุทธรณ์ตามวรรค    5   ยอ่มไม่เป็นเหตุใหมี้การขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคาเวน้แต่
ผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณาเห็นวา่การขยายระยะเวลาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่และในกรณีท่ี
ผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณาเห็นดว้ยกบัค าคดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์  และเห็นวา่การยกเลิกการเปิดซองใบ เสนอราคาท่ีได้
ด าเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่  ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดงักล่าวได ้

        5.  หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
          5.1 ในการสอบราคาคร้ังน้ี   องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตดัสินดว้ย…ราคารวม…… 
          5.2 หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2 หรือยืน่หลกัฐานการเสนอราคา   

ไม่ถูกตอ้ง  หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3  หรือยืน่ซองสอบราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้  4  แลว้  คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดหรือผดิหลงเพียงเล็กนอ้ย หรือท่ีผดิพลาด
ไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญั ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่เป็นประโยชน์ต่อ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 
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    5.3 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา  โดยไม่มีการผอ่นผนั 

ในกรณี  ดงัต่อไปน้ี 
         (1) ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้น ในบญัชีผูรั้บเอกสารสอบราคาหรือในหลกัฐานการรับ 

เอกสารสอบราคาขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
         (2) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาอยา่งหน่ึงอยา่งใด 

หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
          (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระส าคญั 

หรือมีผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 
          (4) ราคาท่ีเสนอมีการขดูลบ  ตกเติม  แกไ้ข  เปล่ียนแปลง โดยผูเ้สนอราคามิไดล้งลายมือ 

ช่ือพร้อมประทบัตรา  (ถา้มี)   ก ากบัไว ้
    5.4 ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีสิทธิใหผู้เ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง  สภาพฐานะหรือขอ้เทจ็จริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผู ้
เสนอราคาได้  องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 

    5.5 องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือ
ราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได ้ และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจ านวน  หรือขนาด   หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด   หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ไดสุ้ดแต่จะพิจารณา   ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคญั  และใหถื้อวา่การตดัสินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  
มิได ้ รวมทั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเสมือนเป็นผูทิ้้งงาน 
ไม่วา่จะเป็นผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคากระท าโดยไม่สุจริต  
เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ หรือมีการ
สมยอมกนัในการเสนอราคา 
           ในกรณีผูเ้สนอราคาต ่าสุด  เสนอราคาต ่าจนคาดหมายไดว้า่ไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได ้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองคก์ารบริหารส่วนต าบล  จะใหผู้เ้สนอราคานั้นช้ีแจง  และแสดงหลกัฐานท่ีท า
ใหเ้ช่ือไดว้า่ผูเ้สนอราคาสามารถด าเนินงานตามเอกสารสอบราคาจา้งใหเ้สร็จสมบูรณ์  หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได ้
องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น 
      5.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัการเปิดซองสอบราคาวา่   ผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการ
คดัเลือกตามท่ีไดป้ระกาศรายช่ือไว ้ตามขอ้  4.5 เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน        
ณ วนัประกาศสอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้    
1.5   (2)    องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจท่ีจะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าวออกจาก
ประกาศรายช่ือ ตามขอ้ 4.5 และองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผูทิ้้งงาน 
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          ในกรณีน้ีหากผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณาเห็นวา่  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้

ด าเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่ ผูว้า่ราชการจงัหวดัมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดงักล่าวได ้

                6.  การท าสัญญาจ้าง 
ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งท าสัญญาจา้งตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้  1.3 กบัองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบล  ภายใน.….7.…วนั  นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้  และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบั
ร้อยละหา้ (5%) ของราคาค่าจา้งท่ีสอบราคาได ้ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลยดึถือไวใ้นขณะท่ีท าสัญญา โดยใช้
หลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

     (1)  เงินสด 
     (2) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนต าบล  โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท าสัญญาหรือ

ก่อนหนา้นั้น  ไม่เกิน  3  วนัท าการของทางราชการ 
       (3) หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุใน  

ขอ้ 1.4 (2) 
      (4) หนงัสือค ้าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษทัเงินทุน 

หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้าประกนั
ตาม ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซ่ึงไดแ้จง้เวยีนใหส่้วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินต่าง ๆ 
ทราบแลว้  โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.4 (2) 
       (5) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
                                      หลกัประกนัน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน  15 วนั   นบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการสอบราคา 
(ผูข้าย)  พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาซ้ือขายแลว้ 

7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน   (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
                          องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าจา้งใหผู้รั้บจา้ง  โดยแบ่งออกเป็น……1..….งวด  ดงัน้ี 

     งวดที ่ 1    เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ …….-……..ของค่าจา้ง   เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน 
……………………………………………………………….-…………………………………………………….. 
ใหแ้ลว้เสร็จภายใน………-………วนั 

     งวดที ่ 2    เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ………-.…..ของค่าจา้ง   เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน 
……………………………………………………………….-…………………………………………………….. 
ใหแ้ลว้เสร็จภายใน………………วนั 

     งวดสุดท้าย   เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ …100....ของค่าจา้ง   เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน 
ทั้งหมดใหแ้ลว้เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา   พร้อมท าความสะอาดบริเวณก่อสร้างทั้งหมดแลว้เสร็จ  
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8.  อตัราค่าปรับ 

                   ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้ง ขอ้ 1.3  ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ     0.25     ต่อวนั เน่ืองจากเป็นการ
ก่อสร้างสาธารณูปโภคท่ีมีผลกระทบต่อการจราจร  

9.  การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
            ผูช้นะการสอบราคาซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือท าสัญญาจา้งตามแบบดงัระบุในขอ้   1.3 

แลว้แต่กรณี  จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจา้งท่ีเกิดข้ึน     ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่      -      เดือน    
2 ปี นบัถดัจากวนัท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บมอบงาน โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารได้
ดีดงัเดิมภายใน        15       วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ๆ 
10.1 เงินค่าจา้งส าหรับงานจา้งคร้ังน้ี  ไดม้าจาก งบ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ิน) การลงนามในสัญญาจะกระท าไดต่้อเม่ือองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บอนุมติัเงินค่าก่อสร้าง  จาก
งบประมาณดงักล่าวขา้งตน้ แลว้เท่านั้น  (หากไม่สามารถใช้จ่ายเงินดังกล่าวได้  อบต. มีสิทธิทีจ่ะยกเลกิการสอบราคา
คร้ังนี ้โดยผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ทั้งส้ิน)  

       10.2 เม่ือองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลง 
จา้งตามสอบราคาจา้งแลว้  ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสั่งหรือน าส่ิงของมาเพื่องานจา้งดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศและของ
นั้นตอ้งน าเขา้มา   โดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่   และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผูเ้สนอราคา   ซ่ึงเป็นผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาว ี ดงัน้ี 

              (1) แจง้การสั่งหรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อส านกังานคณะกรรมการ  
ส่งเสริมการพาณิชยนาว ี   ภายใน   7   วนั    นบัถดัจากวนัท่ีผูรั้บจา้งสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ  เวน้แต่เป็นของท่ี
รัฐมนตรี วา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้

              (2) จดัการใหส่ิ้งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจาก 
ต่างประเทศมายงัประเทศไทยเวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวใีหบ้รรทุก
ส่ิงของนั้น  โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย  ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของท่ี
รัฐมนตรี วา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 

              (3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม   (1)   หรือ   (2)   ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการ 
ส่งเสริมการพาณิชยนาว ี

             10.3  ผูเ้สนอราคาซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปท าสัญญาหรือขอ้ตกลง 
ภายในเวลาท่ีทางราชการก าหนดระบุในขอ้  6  องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหาย  
(ถา้มี)  รวมทั้งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
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       10.4  องคก์ารบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ข   เพิ่มเติมเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดในแบบ 

สัญญาใหเ้ป็นไปตามความเห็นของอยัการจงัหวดัหรือส านกังานอยัการสูงสุด  (ถา้มี)  
11.  มาตรฐานฝีมือช่าง 

เม่ือองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้ง  และไดต้กลงจา้ง
ก่อสร้างตามประกาศน้ีแลว้ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งตกลงวา่ในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าว ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีและ
ใชผู้ผ้า่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคมหรือผูมี้วฒิุบตัรระดบั  ปวช . ปวส.  
และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาท่ี  ก .พ. รับรองใหเ้ขา้รับราชการได ้ ในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 10 ของ
แต่ละสาขาช่าง  แต่จะตอ้งมีช่างจ านวนอยา่งนอ้ย  1 คน ในแต่ละสาขาช่างดงัต่อไปน้ี 
         11.1 มีช่างผูค้วบคุมงานอยา่งนอ้ย 1 คน ซ่ึงมีวฒิุบตัร ไม่ต ่ากวา่ระดบั ปวช. สาขา ช่างก่อสร้าง 
         11.2…………-………………………………………… 
         11.3…………-………………………………………… 
  12.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

       ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้าง  ผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและระเบียบได้ 
ก าหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 

 
 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร 

 
 วนัท่ี   6   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2558 
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รายละเอยีดแนบท้ายประกาศสอบราคา  เลขที่  1/2559   
โครงการก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ  2559  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร   ลงวนัที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

 …………………….. 
โครงการ 

ที่ 
ช่ือโครงการ ราคากลาง ก าหนดดูสถานที่ 

ก่อสร้าง 
ก าหนดวนัเวลายืน่ซอง

สอบราคา 
ก าหนดวนัเวลาเปิด
ซองสอบราคา 

   ก าหนดระยะเวลา 
  ด าเนินการก่อสร้าง 

หมายเหตุ 

1 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต           
สาย พบ.2028 ถนนภายในหมู่บ้านบางขุนไทร   
ปูยางแอสฟัลตค์อนกรีต หนา 5 เซนติเมตร ทบัผิว
จราจรเดิม  ช่วงท่ี 1 มีพ้ืนท่ีปูยางแอสฟัลตค์อนกรีต 
ไม่นอ้ยกวา่ 2,742.75 ตารางเมตร  ช่วงท่ี 2  กวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 50.00 เมตร  ช่วงท่ี 3  กวา้ง 6.00 เมตร          
ยาว 230.00 เมตร  รวมมีพ้ืนท่ีปูยางแอสฟัลตค์อนกรีต
ไม่นอ้ยกวา่ 4,422.75 ตารางเมตร  พร้อมท าการทาสี      

1,647,000.- ก าหนดดูสถานท่ีและ 
รับฟังค  าช้ีแจงในวนัท่ี 
12 พฤศจิกายน 2558 

เวลา 10.00  น. 
 
 

วนัท่ี 6-23 พฤศจิกายน 2558 
เวลา 08.30 – 16.30 น. 

25  พฤศจิกายน 2558 
เวลา 09.30 น. 
เป็นตน้ไป 

   60  วนั 1.  ในการประกาศสอบราคาจา้งคร้ังน้ี   หากองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลบางขนุไทร  ไม่ไดรั้บการอนุมติังบประมาณในการ
ก่อสร้างหรือไดรั้บการอนุมติังบประมาณไม่เพียงพอหรือมี 
เหตุท าให้ไม่สามารถก่อสร้างตามโครงการได ้องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลบางขนุไทร อาจพิจารณายกเลิกการสอบราคาใน
คร้ังน้ีโดยไม่จดัจา้งเลยก็ได ้และให้ถือวา่การตดัสินของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางขนุไทรเป็นเด็ดขาดผูเ้สนอราคา
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิไดท้ั้งส้ิน 

 ตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด      2.  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร มีสิทธิท่ีจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคาในคร้ังน้ี      หากเห็นวา่ผูเ้สนอราคามี
พฤติการณ์ในการสมยอมราคาหรือมีพฤติการณ์อ่ืน ๆ ท่ีองคก์าร
บริหารส่วนต าบลบางขนุไทรพิจารณาแลว้ เห็นวา่ควรยกเลิก
การสอบราคา เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ และให้ถือวา่การ
ตดัสินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบางขนุไทรเป็นเด็ดขาด  
ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้

 
 
 
 

 
 

     
 

   3.  ผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายในการขนยา้ยวสัดุท่ี
ท  าการร้ืนถอนออกจากพ้ืนท่ีก่อสร้างทั้งหมด จะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิไดท้ั้งส้ิน 
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โครงการ 

ที่ 
ช่ือโครงการ ราคา 

กลาง 
ก าหนดดูสถานที่ 

ก่อสร้าง 
ก าหนดวนัเวลายืน่ซอง

สอบราคา 
ก าหนดวนัเวลา 

เปิดซองสอบราคา 
 ก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

หมายเหตุ 

       4.  ราคากลางของงานก่อสร้างท่ีไดป้ระมาณราคากลางไวห้าก
ปรากฏวา่ การเสนอราคาก่อสร้างมีราคาท่ีแตกต่างหรือไม่
แตกต่างไปจากราคากลางท่ีไดป้ระกาศไว ้ราคากลางดงักล่าว 
ไม่มีผลผกูพนัให้ตอ้งปฏิบติัตามราคากลางนั้น และผูเ้สนอราคา
จะตอ้งรับผิดชอบในการถอดแบบและค านวณราคากลาง จะน า
ราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือ
เรียกร้องค่าก่อสร้างในระยะหลงัไม่ได ้

       5.   ค่าใชจ่้ายในการทดสอบวสัดุของลูกปูน และค่าใชจ่้ายใน
การทดสอบต่างๆ  และค่าอุปกรณ์จดัเก็บลูกปูน  รวมถึง
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูช้  าระค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
6.   ผูรั้บจา้งตอ้งจดัท าป้ายโครงการชัว่คราว  ติดตั้งบริเวณ
สถานท่ีก่อสร้างตามแบบท่ีก าหนดภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนัท่ี
ลงนามในสญัญาจา้ง 

       7.   ผูรั้บจา้งตอ้งติดตั้งป้ายเตือนและสญัญาณไฟในเขตก่อสร้าง  
เพ่ือป้องกนัการเกิดอนัตรายกบัผูใ้ชเ้ส้นทางสญัจร  ณ จุดเร่ิมตน้
โครงการ  จุดส้ินสุดโครงการ   และจุดอ่ืน ๆ  ท่ีอาจก่อให้เกิด
อนัตรายแก่ผูใ้ชเ้ส้นทางสญัจรไปมาได ้ และตอ้งจดัการป้องกนั
อนัตรายต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการก่อสร้างซ่ึงหากมีการตอ้ง
ชดใชค้่าเสียหายไม่วา่ในกรณีใด ๆ ผูรั้บจา้งตอ้งเป็นรับผิดชอบ
ทั้งส้ิน ทั้งน้ีรวมถึงความเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการก่อสร้าง  
เช่น ถนนช ารุด  ท่อประปาแตก ฯลฯ ผูรั้บจา้งตอ้งรับผิดชอบ
ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึน จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได ้
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