
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน 

เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 5 สาย 

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

            ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแมค่ะตวน  มคีวามประสงค์จะสอบราคาจ้างตาม โครงการ ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 5 สาย ดังนี ้

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 72.00 เมตร ดนิถมไหล่ทางกว้าง 

0.50 เมตร หย่อมบ้านดอยผาลาย  หมูท่ี่ 1  งบประมาณ  98,000 บาท  

 2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่้าน ขนาดผวิจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร ดนิถมไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร หย่อมบ้านดง หมู ่3 งบประมาณ  98,000 บาท 

 3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 61.00 เมตร ดนิถมไหล่ทางกว้าง 

0.15 เมตร ซอยข้างโรงเรียนอนุบาลคอนผึ้ง บ้านคอนผึ้ง หมู่ 5 งบประมาณ  98,000 บาท 

 4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 45.00 เมตร ดนิถมไหล่ทางกว้าง 

0.50 เมตร เส้นทางสายหลักแยกทางหลวง 105 – บ้านอุมดาเหนอื หมู่ 8 งบประมาณ  98,000 บาท 

 5.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 45.00 เมตร ดนิถมไหล่ทางกว้าง 

0.50 เมตร เส้นทางสายแยกสายหลัก – บ้านอุมดาใต้ หมู่ 8 งบประมาณ  98,000 บาท 

 ราคากลาง 490,000.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)  

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 

1.เป็นนิติบุคคล  หรอืบุคคลธรรมดา  ที่มอีาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 

2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรอื หน่วยการบริหารราชการ 

ส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 

3.มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในสัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า  245,000.-บาท (สองแสนสี่หมื่นหา้

พันบาทถ้วน)  

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง   และรับฟังค าชีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่ 30 มกราคม  2558 เวลา                   

10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ. ที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่คะตวน 

 ก าหนดยื่นซองสอบราคา   ในวันที่  22  มกราคม  2558  เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ.ศูนย์รวมขอ้มูล

ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอสบเมย(ที่วา่การอ าเภอสบเมย) และตั้งแตว่ันที่ 23 มกราคม  2558 ถึงวันที่ 4 

กุมภาพันธ์ 2558  ระหว่างเวลา  08.30 น .  ถึง  16.30 น.   ณ.องค์การบริหารส่วนต าบลแมค่ะตวน  หรอืส่งทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตัง้แต่วันที่ 22 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558  ในวันและเวลาราชการ(กรณียื่นซอง

ทางไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลแมค่ะตวน จะต้องรับซองภายในวันที่  4 กุมภาพันธ์ 2558  โดยถือวันและเวลา

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลแมค่ะตวนลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซองสอบราคา) 

 



 

 

 ก าหนดเปิดซองสอบราคา  วันท่ี  5 กุมภาพันธ์ 2558  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

การจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอสบเมย (ที่ว่าการอ าเภอสบเมย) เป็นต้นไป 

 ผูส้นใจติดตอ่ขอซือ้เอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ  1,000 .- บาท ( หน่ึงพันบาทถ้วน)  ได้ที่  ที่ท าการ

องค์การบริหารส่วนต าบลแมค่ะตวน ระหว่างวันที่  22 มกราคม 2558  ถงึวันที่  4 กุมภาพันธ์ 2558    ตั้งแตเ่วลา 

08.30น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.Maekatoun.go.th และ www.gprocurement.go.th  หรอื

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-5368-7153 ต่อ 14   ในวันและเวลาราชการ 

 

                                              ประกาศ   ณ   วันที่   22   เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2558 

 

        

                                                                    ( นายสุรศักดิ์     ใจค า ) 

                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  2/2558 

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 5 สาย  

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน  ลงวันท่ี  22 มกราคม 2558 

………………………….. 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแมค่ะตวน  ซึ่งตอ่ไปนีเ้รียกว่า   “องค์การบริหารส่วนต าบล ”  มคีวามประสงค์จะ

สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 5 สาย ดังนี ้

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 72.00 เมตร ดนิถมไหล่ทางกว้าง 

0.50 เมตร หย่อมบ้านดอยผาลาย  หมูท่ี่ 1  งบประมาณ  98,000 บาท  

 2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่้าน ขนาดผวิจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร ดนิถมไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร หย่อมบ้านดง หมู ่3 งบประมาณ  98,000 บาท 

 3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 61.00 เมตร ดนิถมไหล่ทางกว้าง 

0.15 เมตร ซอยข้างโรงเรียนอนุบาลคอนผึ้ง บ้านคอนผึ้ง หมู่ 5 งบประมาณ  98,000 บาท 

 4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 45.00 เมตร ดนิถมไหล่ทางกว้าง 

0.50 เมตร เส้นทางสายหลักแยกทางหลวง 105 – บ้านอุมดาเหนอื หมู่ 8 งบประมาณ  98,000 บาท 

 5.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 45.00 เมตร ดนิถมไหล่ทางกว้าง 

0.50 เมตร เส้นทางสายแยกสายหลัก – บ้านอุมดาใต้ หมู่ 8 งบประมาณ  98,000 บาท 

 ราคากลาง 490,000.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)   โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

1.เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

1.1 แบบรูปรายการละเอียด 

1.2 แบบใบเสนอราคา 

1.3 แบบสัญญาจา้ง 

1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน  (หลักประกันสัญญา) 

   1.5 ใบแจ้งปริมาณงาน 

1.6 บัญชรีายการเอกสารทั้งหมด   
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2.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

2.1  ผูเ้สนอราคาต้องเป็นผู้มอีาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาจ้าง  และตอ้งไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ 

ผูท้ิง้งานของทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ   หรอืหนว่ยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรอืหา้มตดิต่อหรอืหา้มเข้าเสนอ

ราคากับองค์การบริหารส่วนต าบล 

 2.2  ผูเ้สนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย 

เว้นแตร่ัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสทิธิ์และความคุ้มกันเช่นวา่นั้น 

 2.3 ผูเ้สนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรอืบุคคลธรรมดา  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ 

งานที่สอบราคาจ้างในสัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า  245,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  และ

เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหนว่ยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  

หนว่ยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหม้ีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรอืหนว่ยงานเอกชนที่

องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 

3.หลักฐานการเสนอราคา 

ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้ 

   3.1  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุน้ส่วนบริษัท   และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลคา่เพิ่ม 

 (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองส านาถูกต้อง 

 3.2 หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผูเ้สนอราคามอบอ านาจให้ 

บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

 3.3 ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพรอ้มทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  (ในกรณีที่มกีารก าหนด 

ผลงานตามข้อ  2.3) 

 3.4 บัญชรีายการก่อสร้าง หรอืใบแจ้งปริมาณงาน  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์  

ค่าแรงงาน   ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 

3.5 บัญชรีายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา 

4.การยื่นซองสอบราคา 

4.1 ผูเ้สนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มเีงื่อนไข 

ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอ

จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มกีารขูดลบหรอืแก้ไข หากมีการขูดลบ  ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง 

จะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ดว้ยทุกแห่ง 

4.2 ผูเ้สนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชรีายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 

ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรอืราคาตอ่หนว่ย 

และหรอืต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี ้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลข

และตัวหนังสือ    ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ   โดยคิดราคารวมทั้งสิน้ซึ่งรวมค่า

ภาษีมูลคา่เพิ่ม  ภาษีอากรอื่น  และคา่ใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

   ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่นอ้ยกว่า   90     วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคา  โดย

ภายในก าหนดยนืราคาผู้เสนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และ จะถอนการเสนอราคามิได้ 
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4.3 ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสรา้งแล้วเสร็จไม่เกิน    60  วัน    

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง   หรอืวันที่ได้รับหนังสอืแจง้จากองค์การบริหารส่วนต าบลใหเ้ริ่มท างาน 

4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา   แบบรูปและรายละเอียด   ฯลฯ  ให้  

ถี่ถ้วนและเขา้ใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

   4.5 ผูเ้สนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนกึซองเรียบร้อยจ่าหนา้ซองถึงประธานคณะกรรมการ

เปิดซองสอบราคาโดยระบุไว้ที่หนา้ซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  2/2558” โดยยื่น

โดยตรงต่อองค์การบรหิารส่วนต าบล  ตั้งแต่ วันที่  22 มกราคม 2558  เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ.ศูนย์รวม

ข้อมูลขา่วสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอสบเมย(ที่วา่การอ าเภอสบเมย) และตั้งแตว่ันที่ 23 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 

4 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา  08.30 น.  ถึง  16.30 น.   ณ.องค์การบริหารส่วนต าบลแมค่ะตวน  หรอืส่งทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตัง้แต่วันที่ 2 2 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558  ในวันและเวลาราชการ(กรณียื่นซอง

ทางไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลแมค่ะตวน จะต้องรับซองภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 โดยถือวันและเวลา

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลแมค่ะตวนลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซองสอบราคา) 

  เมื่อพน้ก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการเปิด

ซองสอบราคาจะ เปิดซองสอบราคาในวันท่ี  5 กุมภาพันธ์  2558  ตั้งแต่เวลา 10.00  น. ณ.ศูนย์รวมข้อมูล

ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอสบเมย (ที่ว่าการอ าเภอสบเมย) เป็นต้นไป 

5.หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณาราคา 

5.1 ในการสอบราคาครัง้นี้  องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสินดว้ยราคารวม 

5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2   หรอืยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ 

ถูกต้อง  หรอืไม่ครบถ้วนตามข้อ   3     หรอืยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4     แล้ว   คณะกรรมการเปิดซอง

สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น    เว้นแตเ่ป็นข้อผิดพลาดหรอืผดิหลงเพียงเล็กน้อย    หรอืที่

ผดิแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใชส่าระส าคัญ  ทั้งนีเ้ฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า จะเป็น

ประโยชน์ตอ่องค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 

5.3 องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิไม่พจิารณาราคาของผูเ้สนอราคา  โดยไม่มีการผอ่นผัน 

ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(1)ไม่ปรากฏชื่อผูเ้สนอราคารายนั้น  ในบัญชผีูร้ับเอกสารสอบราคา  หรอืในหลักฐานการรับ 

เอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(2)ไม่กรอกชื่อนิตบิุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรอืลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด  

หรอืทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3)เสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ  

หรอืมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

   (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข   เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามไิด้ลงลายมอืชื่อ

พร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 
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  5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรอืในการท าสัญญา      คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรอื 

องค์การบริหารส่วนต าบลมีสทิธิใหผู้เ้สนอราคาชีแ้จงขอ้เท็จจริง  สภาพฐานะ  หรอืข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ ผู้

เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนต าบลมีสทิธิที่จะไม่รับราคาหรอืไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี ความ

เหมาะสมหรอืไม่ถูกต้อง 

  5.5  องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรอืราคาหนึ่งราคาใดหรอืราคาที่

เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรอืขนาด  หรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด   หรอือาจจะ

ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจา้งเลยก็ได้สุดแตจ่ะพิจารณา   ทั้งนี้เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นส าคัญ 

และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด   ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มไิด้ 

รวมทั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิง้งาน หากมี

เหตุที่เชื่อได้วา่การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรอืมีการสมยอมกันในการเสนอราคา  

  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้ 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรอืองค์การบริหารส่วนต าบลจะให้ผู้เสนอราคานัน้ชีแ้จงและแสดงหลักฐานที่ท าให้

เชื่อได้วา่ผูเ้สนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าชีแ้จงไม่เป็นที่รับฟังได้  

องค์การบริหารส่วนต าบลมีสทิธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

 6.การท าสัญญาจ้าง  

ผูช้นะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจา้งตามแบบสัญญาจา้งดังระบุในข้อ 1.3    กับองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล   ภายใน  7   วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงิน เท่ากับร้อย

ละห้า  ของราคาค่าจา้งที่สอบราคาได้  ให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกัน

อย่างหนึ่งอย่างใด     ดังตอ่ไปนี ้

6.1  เงินสด 

                6.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจา่ยใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนต าบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรอืก่อนหนา้

นั้นไมเ่กิน   3  วัน    ท าการของทางราชการ 

6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  1.4 

6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

6.5 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงนิทุนเพื่อการ 

พาณชิย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย   ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร

แหง่ประเทศไทยได้แจ้งเวียนใหส้่วนราชการตา่ง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมใหใ้ช้ตามตัวอย่างหนังสอืค้ าประกันของ

ธนาคารตามที่คณะกรรมการวา่ด้วยการพัสดุก าหนด   (การใชห้ลักประกันตามขอ้นีใ้ช้เฉพาะสัญญาจา้งก่อสรา้งที่มี

วงเงินไม่เกิน   10  ล้านบาท) 

  หลักประกันนี้จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน  15   วัน  นับถัดจากวันที่ผูช้นะการสอบราคา (ผูร้ับจ้าง ) 

พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจา้งแล้ว 
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  7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 

  งวดสุดท้าย (งวดเดียว) เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  100  ของค่าจา้ง  เมื่อผูร้ับจ้างได้ปฎิบัติงาน  

ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

8.อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้งจะก าหนดในอัตราร้อยละ  0.10  ของค่าจา้งตามสัญญาต่อวัน 

9.การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

  ผูช้นะการสอบราคาซึ่งได้ท าขอ้ตกลงเป็นหนังสือ  หรอืท าสัญญาจา้งตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 

แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจา้งที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า         -    วัน       

-     เดือน      2      ปี  นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจา้งตอ้งรบีจัดการซ่อมแซม

แก้ไขใหใ้ช้การได้ดดีังเดิมภายใน       15       วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

10.ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

        10.1 เงินคา่จา้งส าหรับงานจา้งครัง้นี้  ได้มาจากงบประมาณ เงนิอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุน

การบรหิารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศงบประมาณ พ.ศ.2557 

                         การลงนามในสัญญาจะกระท าไดต้่อเมื่อองค์การบริหารสว่นต าบลแม่คะตวนไดร้บัอนมุัติ

เงนิอุดหนุนทั่วไปแล้วเท่าน้ัน  

  10.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดใหเ้ป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจา้ง 

ตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจา้งดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของ

นั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรอืในเส้นทางที่มเีรือไทยเดินอยู่  และสามารถใหบ้ริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรวี่าการ

กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผูเ้สนอราคา  ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฏหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการ

พาณชิยนาวี  ดังนี ้

(1) แจ้งการสั่งหรอืน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศตอ่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 

การพาณิชยนาวีภายใน  7   วัน  นับถัดจากวันที่ผูร้ับจ้างสั่งหรอืซือ้ของจากต่างประเทศ เว้นแตเ่ป็นของที่

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือื่นได้ 

   (2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรอืไทย    หรอืเรือที่มสีิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก 

ต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชยนาวี ให้

บรรทุกสิ่งของนัน้โดยเรืออื่นที่มิใชเ่รือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนัน้ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรอืเป็นของที่

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือื่น 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1)  หรอื  (2)  ผูร้ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการส่ง 

เสริมการพาณิชยนาวี 
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10.3 ผูเ้สนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรอืข้อตกลงภาย 

ในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ  6    องค์การบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย 

(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

      10.4  องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอ้ก าหนดในแบบสัญญาให้

เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรอืส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 

11.  มาตรฐานฝีมือช่าง 

เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดใหเ้ป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจา้ง ตาม

ประกาศนี้แล้ว  ผูเ้สนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผูเ้สนอราคาจะต้องมีและใชผู้ผ้า่นการ

ทดสอบมาตรฐานฝมีอืช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม   หรอืผูม้ีวุฒบิัตรระดับ  ปวช .ปวส. และ ปวท .  

หรอืเทียบเท่าจากสถาบันการศกึษาที่  ก .พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ  10  ของแต่ละ

สาขาช่าง   แตจ่ะต้องมีช่างจ านวนอย่างนอ้ย   1  คน   ในแตล่ะสาชาช่าง ดังตอ่ไปนี ้

   11.1          ช่างก่อสรา้ง                               . 

   11.2          ช่างโยธา                                    .          

 12. ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสรา้งผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท์ี่กฏหมายและระเบียบได้ 

ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

        องค์การบริหารสว่นต าบลแม่คะตวน 

              
 (นางจีรพัส   ภัทรพรีวัจน์) 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

วันท่ี   22  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


