
 
 

     

ประกาศเทศบาลตําบลแมฮอยเงนิ 

     เรื่อง สอบราคาจางเหมาวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพักน้าํ คสล. 

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

ดวยเทศบาลตําบลแมฮอยเงิน  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  มคีวามประสงคจะสอบ

ราคาจางเหมาวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพักน้ํา คสล. จํานวน 2 โครงการ มีรายละเอยีดดังนี้ 

1.วางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพักน้ํา คสล. บรเิวณบานนายอํานวย-ซอยขางวัด หมูที่ 2  

บานแมฮอยเงิน โดยมปีรมิาณงาน ทอ คสล.ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 0.40 เมตร จํานวน 430 ทอน 

บอพัก คสล.ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 0.40 เมตร จํานวน 29 บอ พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย 

ราคากลางในการสอบราคาครัง้นี้ 429,500 บาท (สี่แสนสองหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน)      ตามรูปแบบ

รายการที่เทศบาลตําบลแมฮอยเงินกําหนด 

2.วางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพักน้ํา คสล.ถนนสายกลาง หมูที่ 6 บานมวงโตน โดยมี

ปรมิาณงาน ทอ คสล.ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 0.40 เมตร จํานวน 375 ทอน บอพัก คสล.ขนาดเสน

ผานศูนยกลางไมนอยกวา 0.40 เมตร จํานวน 25 บอ พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย ราคากลางในการสอบ

ราคาครั้งนี้ 375,700 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหาพันเจ็ดรอยบาทถวน) ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบล     

แมฮอยเงนิกําหนด 

ผูมสีทิธเิสนอราคาจะตองมคุีณสมบัต ิ  ดังตอไปนี้ 

1.เปนนติบิุคคลหรอืบุคคลธรรมดา  ที่มอีาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง 

2.ไมเปนผูถูกแจงเวยีนช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกจิ หรือหนวยการบรหิารราชการ

สวนทองถิ่น ในขณะยื่นซองสอบราคา 

3.มผีลงานกอสรางประเภทเดยีวกันในวงเงินไมนอยกวาตามที่กําหนดไวใน ผนวก ก แนบทาย

ประกาศนี้ 

4.ไมเปนผูไดรับเอกสทิธิ์หรอืความคุมกัน ซึ่งอาจปฏเิสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู

เสนอราคาไมมคีําสั่งใหสละสทิธแิละความคุมกันเชนวานัน้ 

5.ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกเทศบาลตําบล  

แมฮอยเงนิ ณ วันประกาศสอบราคาหรอืไมเปนผูกระทําผิดโดยการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา

อยางเปนธรรมในการสอบราคาจางครั้งนี้ 

6.และอื่นๆตามที่กําหนดไวในขอ 2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา แหงเอกสารสอบราคาจาง 

เลขที่ 3-4/2558  ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 
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  กําหนดยื่นซองสอบราคา  ตัง้แตวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557  ถงึวันที่  24 พฤศจิกายน 2557 

ระหวางเวลา 08:30 น. ถงึ 16:30 น. ณ กองชาง เทศบาลตําบลแมฮอยเงิน ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 

25 พฤศจิกายน 2557  ระหวางเวลา  08:30 น. ถงึ 16:30 น.  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของ

หนวยการบรหิารราชการสวนทองถิ่นระดับอําเภอ  ที่วาการอําเภอดอยสะเก็ด   ช้ัน  2    

  กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557  ตัง้แตเวลา 09:00 น. เปนตนไป

จนกวาจะแลวเสร็จ ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น

ระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอดอยสะเก็ด ช้ัน  2  

ผูสนใจตดิตอขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000.- บาท  (หนึ่งพันบาทถวน) ไดทีง่าน

พัสดุและทะเบยีนทรัพยสนิ กองชาง เทศบาลตําบลแมฮอยเงิน ในระหวางวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557  ถงึวันที่  24 

พฤศจิกายน 2557  ระหวางเวลา 08:30 น. ถงึ 16:30 น. (โดยใหผูซื้อเอกสารสอบราคานําเอกสาร เชน สําเนา

บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสอืรับรองบรษิัท/หาง/ราน สําเนาบัตรประจําตัวผูเสยีภาษอีากร สําเนาใบ

ทะเบยีนภาษมูีลคาเพิ่ม และหากกรณีมอบอํานาจตองมหีนังสอืซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย พรอมสําเนา

บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบยีนบานทัง้ผูมอบและผูรับมอบ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง ยื่นใหกับ

เทศบาลตําบลแมฮอยเงิน เพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการขอรับเอกสารสอบราคา) หรอืสอบถามทางโทรศัพท

หมายเลข 0-5396-5421  ตอ 16  ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดที่ 

www.gprocurement.go.th  และ www.maehoingoen.go.th ในวันเวลาราชการ 

 

ประกาศ ณ วันที่  11  เดอืน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 

 

 

(นายวศินชัย  เตชะ) 

นายกเทศมนตรีตําบลแมฮอยเงิน 
 

 

 

 

 

 

http://www.maehoingoen.go.th/


ผนวก ก 

บัญชีกําหนดราคากลาง ผลงานกอสราง และอัตราการขายเอกสารสอบราคา 

แนบทายประกาศสอบราคาจางฯ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 

 

ลําดับที่ รายการ 
กําหนดราคากลาง 

(บาท) 

กําหนดผลงาน

กอสราง ในวงเงินไม

นอยกวา (บาท) 

อัตราการขาย

เอกสารสอบราคา 

(บาท) 

หมายเหตุ 

1 

2 

 

โครงการที่ 1 

โครงการที่ 2 

 

429,500 

375,700 

 

214,750 

187,850 

 

1,000 

1,000 

 

 

 

 

(นายวศินชัย  เตชะ) 

นายกเทศมนตรตีําบลแมฮอยเงิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารสอบราคาจาง  เลขท่ี  3/2558 

 การจางเหมาวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพักน้ํา คสล. หมูท่ี 2 

ตามประกาศเทศบาลตําบลแมฮอยเงิน  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชยีงใหม 

ลงวันท่ี  11  เดอืน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 
 

 

เทศบาลตําบลแมฮอยเงิน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาลตําบล”  

มีความประสงคจะดําเนินการสอบราคาจางเหมาวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพักน้ํา คสล. บริเวณบาน

นายอํานวย-ซอยขางวัด หมูที่ 2  บานแมฮอยเงิน  โดยมีปริมาณงาน ทอ คสล.ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอย

กวา 0.40 เมตร จํานวน 430 ทอน บอพัก คสล.ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 0.40 เมตร จํานวน 29 

บอ พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย ราคากลางในการสอบราคาครัง้นี้ 429,500 บาท   (สี่แสนสองหมื่นเกา

พันหารอยบาทถวน) ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลแมฮอยเงินกําหนด  โดยมีขอแนะนําและกําหนด

ดังตอไปนี้ 

1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

1.1   แบบรูปรายการละเอยีด 

1.2   แบบใบเสนอราคา 

1.3   แบบสัญญาจาง              

1.4   แบบหนังสอืค้ําประกัน  (หลักประกันสัญญา ) 

1.5   แบบแปลนงานกอสราง 

1.6   สูตรปรับราคา 

2. คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 

   2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง และตองไมเปนผูถูก

แจงเวยีนช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวสิาหกจิ หรอืหนวยการบรหิารราชการสวนทองถิ่น หรอืหามตดิตอ

หรอืหามเขาเสนอราคากับเทศบาลตําบล 

  2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรอืความคุมกัน ซึ่งอาจปฏเิสธไมยอมขึ้น

ศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมคีําสั่ง ใหสละสทิธิ์และความคุมกันเชนวานัน้ 

  2.3 ผูเสนอราคาจะตองเปนนติบิุคคลหรอืบุคคลธรรมดา  มีผลงานกอสรางประเภท

เดยีวกันกับงานที่สอบราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา 214,750.- บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรง

กับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบรหิารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมกีฎหมาย

บัญญัตใิหมฐีานะเปนราชการบรหิารสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกจิ  หรอืหนวยงานเอกชนที่เทศบาลตําบลเช่ือถอื 

2.4 เปนผูที่ผานการคัดเลอืกผูมคีุณสมบัตเิบื้องตนในการจางของเทศบาลตําบล 

/2.5 หลักฐาน... 
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  2.5 ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก

เทศบาลตําบล ณ วันประกาศสอบราคา หรอืไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน

ธรรมในการสอบราคาจางครัง้นี้ 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 

ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา ดังนี้ 

3.1 สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนหุนสวนบรษิัท และสําเนาใบทะเบยีน

ภาษมูีลคาเพิ่ม (ถาม)ี พรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง 

3.2 หนังสอืมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณทีี่ผูเสนอราคามอบ

อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

3.3 สําเนาหนังสอืรับรองผลงานกอสรางพรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง     

3.4 บัญชีรายการกอสราง หรอืใบแจงปรมิาณงาน ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ 

อุปกรณ คาแรงงาน ภาษปีระเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย ที่ออกจากเทศบาลตําบลเทานัน้ 

3.5 บัญชีรายการเอกสารทัง้หมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา 

4.  การยื่นซองสอบราคา 

 4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมี

เงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมอืช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน 

จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทัง้ตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมกีารขูดลบ หรือแกไข หากมกีารขูดลบ  ตก  

เตมิ  แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมอืช่ือผูเสนอราคา  พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 

4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปรมิาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางให

ครบถวนในการเสนอราคา ใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาเพยีงราคาเดยีว โดยเสนอราคารวม ตาม

เงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตองทัง้นี้ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทัง้ตัวเลขและตัวหนังสอืถา

ตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถอืตัวหนังสอืเปนสําคัญโดยคดิราคารวมทัง้สิ้นซึ่งรวมคาภาษมูีลคาเพิ่มภาษี

อากรอื่น  และคาใชจายทัง้ปวงไวแลว  

ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยนืราคาไมนอยกวา  90 วัน  นับแตวันเปดซองสอบ

ราคาโดยภายในกําหนดยนืราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามไิด 

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนนิการกอสรางแลวเสร็จไมเกนิ  60 วัน  

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรอืวันที่ไดรับแจงจากเทศบาลตําบลใหเริ่มทํางาน 

4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปรายการละเอยีด ฯลฯ   

ใหถีถ่วนและเขาใจเอกสารสอบราคาทัง้หมดเสยีกอนที่จะยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

/4.5 หากผูเสนอราคา... 
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4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนกึซองเรยีบรอยจาหนาซอง ถึง

ประธานคณะกรรมการ เปดซองสอบราคาจาง โดยระบุที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบ

ราคาจางเลขท่ี 3/2558” ยื่นโดยตรงตอเทศบาลตําบล ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ถึง  24 พฤศจิกายน 

2557 ระหวางเวลา 08:30 น. ถงึ  16:30 น. ณ ที่ทําการเทศบาลตําบล และในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 

ระหวางเวลา  08:30 น. ถงึ 16:30 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของหนวยการบรหิาร

ราชการสวนทองถิ่นระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอดอยสะเก็ด ช้ัน 2  

เมื่อพนกําหนดยื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และ

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคา ในวันที ่26 พฤศจิกายน 2557 ตัง้แตเวลา 09:00 น.      

เปนตนไป ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของหนวยการบรหิารราชการสวนทองถิ่นระดับอําเภอ    

ที่วาการอําเภอดอยสะเก็ด ช้ัน  2  

5. หลักเกณฑและสทิธใินการพิจารณาราคา 

5.1   ในการสอบราคาครัง้นี้เทศบาลตําบลแมฮอยเงินจะพจิารณาตัดสนิดวยราคารวม 

5.2  หากผูเสนอราคารายใดมคีุณสมบัตไิมถูกตองตาม  ขอ2 หรอืยื่นหลักฐานการเสนอ

ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตาม ขอ 3 หรอืยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตาม ขอ 4 แลว  คณะกรรมการเปด

ซองสอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนัน้ เวนแตเปนขอผิดพลาดหรอืผิดหลงเพยีงเล็กนอย 

หรอืที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มใิชสาระสําคัญ ทัง้นี้เฉพาะในกรณทีี่พจิารณาเห็นวา

จะเปนประโยชนตอเทศบาลตําบลเทานัน้ 

5.3 เทศบาลตําบลสงวนสทิธิ์ไมพจิารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมกีารผอนผัน

ในกรณดีังตอไปนี้ 

    (1) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรอืใน

หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตําบล 

    (2) ไมกรอกช่ือนติบิุคคล  หรอืบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมอืช่ือผูเสนอราคา

อยางหนึ่งอยางใดหรอืทัง้หมดในใบเสนอราคา 

    (3) เสนอรายละเอยีดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่

เปนสาระสําคัญหรอืมผีลทําใหเกดิความไดเปรยีบเสยีเปรยีบแกผูเสนอราคารายอื่น 

    (4) ราคาที่เสนอมกีารขูดลบ ตก เตมิ แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามไิด

ลงลายมอืช่ือพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 

5.4 ในการตัดสนิการสอบราคาหรอืในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบ

ราคาหรอืเทศบาลตําบลมสีิทธใิหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจรงิ  สภาพฐานะ  หรอืขอเท็จจรงิอื่นใดที่เกี่ยวของ 

/กับผูเสนอ... 
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กับผูเสนอราคาได เทศบาลตําบลมสีทิธทิี่จะไมรับราคาหรอืไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมคีวาม

เหมาะสมหรือไมถูกตอง 

5.5 เทศบาลตําบลทรงไวซึ่งสทิธทิี่จะไมรับราคาต่ําสุด หรอืราคาหนึ่งราคาใดหรือ

ราคาที่เสนอทัง้หมดก็ได และอาจพจิารณาเลอืกจางในจํานวนหรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 

หรอือาจจะยกเลกิการสอบราคาโดยไมพจิารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทัง้นี้ เพื่อประโยชนของทาง

ราชการเปนสําคญั และใหถอืวาการตัดสนิของเทศบาลตําบลเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรยีกรองคาเสยีหาย

ใดๆ มไิดรวมทัง้เทศบาลตําบลจะพจิารณายกเลกิการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน

หากมเีหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจรติหรอืมกีารสมยอมกันในการเสนอราคา 

ในกรณทีี่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนนิงานตาม

สัญญาไดคณะกรรมการ เปดซองสอบราคาหรอืเทศบาลตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่

ทําใหเช่ือไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนนิงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได 

เทศบาลตําบลมสีทิธทิี่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนัน้ 

6. การทําสัญญาจาง 

 ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับเทศบาลตําบล

ภายใน   7  วัน   นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสอืแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน 

เทากับรอยละหา  ของราคาคาจางที่สอบราคาได ใหเทศบาลตําบลยดึถอืไวในขณะทําสัญญา โดยใช

หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดัง   ตอไปนี้ 

6.1  เงินสด 

6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาลตําบลแมฮอยเงิน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทํา

สัญญาหรอืกอนหนานัน้ ไมเกนิ 3 วันทําการของทางราชการ 

6.3 หนังสอืค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสอืค้ําประกันดังระบุ 

ในขอ1.4 

6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

6.5 หนังสอืค้ําประกันของบรษิัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกจิการเงินทุน  เพื่อ

การพาณิชยและประกอบธุรกจิค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย    ตามรายช่ือบรษิัท

เงนิทุนที่ธนาคารแหง  ประเทศไทยไดแจงเวยีนใหสวนราชการตางๆทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตามตัวอยาง

หนังสอืค้ําประกันของ  ธนาคารตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด (การใชหลักประกันตามขอนี้ใช

เฉพาะสัญญาจางกอสรางที่มวีงเงินไมเกนิ 10 ลานบาท) 

หลกัประกันนี้จะคนืใหโดยไมมดีอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบ

ราคา (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

7.คาจาง... 
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7. คาจางและการจายเงิน (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 

เทศบาลตําบลแมฮอยเงินจะจายเงินคาจางเปนหนึ่งงวด จํานวนเงินในอัตรารอยละ  100   

ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏบิัตงิานทัง้หมดใหแลวเสร็จเรยีบรอยตามกําหนดไวในสัญญาจาง รวมทัง้สถานที่

สะอาดเรยีบรอย  

8. อัตราคาปรับ 

คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ  0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสอื หรอืทําสัญญาจางตามแบบดังระบุใน ขอ 

1.3 แลวแตกรณ ีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกดิขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา  2  ป 

นับถัดจากวันที่เทศบาลตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรบีจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดดีังเดมิ

ภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

10. ขอสงวนสทิธใินการเสนอราคาและอื่นๆ 

  10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจาก เงินงบประมาณตามขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2557 และและมตสิภาเทศบาลตําบลแมฮอยเงิน เรื่องขออนุมัตกิันเงิน

เงนิงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2557 ในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ยังมไิดกอหนี้

ผูกพัน ในคราวประชุมสมัยวสิามัญ สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ.2557 วันที่ 22 กันยายน 2557 จํานวน 429,500 บาท  

  10.2 เมื่อเทศบาลตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลง

จางตามสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรอืนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ 

และของนัน้ตองนําเขามาโดยทางเรอืในเสนทางที่มเีรือไทยเดนิอยู และสามารถใหบรกิารรับขนไดตามที่

รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏบิัตติามกฎหมายวา

ดวยการสงเสรมิการพาณชิยนาว ี ดังนี้ 

(1) แจงการสั่งหรอืนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการพาณชิยนาวภีาย ใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรอืซื้อของจากตางประเทศ 

เวนแตเปนของที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือื่นได 

   (2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรอืไทย หรอืเรอืที่มสีทิธเิชนเดยีวกับ

เรอืไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ

พาณชิยนาวใีหบรรทุกสิ่งของนัน้โดยเรอือื่นที่มใิชเรอืไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนัน้กอนบรรทุกของลงเรอื

อื่น หรอืเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือื่น 

   (3) ในกรณทีี่ไมปฏบิัตติาม (1) หรอื (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวา

ดวยการสงเสรมิการพาณชิยนาวี 
10.3 ผูเสนอ... 
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  10.3 ผูเสนอราคาซึ่งเทศบาลตําบลไดคัดเลอืกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน

เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 6 เทศบาลตําบลอาจพจิารณาเรยีกรองใหชดใชคาเสยีหาย (ถามี) 

รวมทัง้จะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ 

   10.4 เทศบาลตําบลสงวนสิทธทิี่จะแกไข เพิ่มเตมิเงื่อนไขหรอืขอกําหนดในแบบสัญญา

ใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรอืสํานักงานอัยการสูงสุด   (ถามี) 

11. มาตรฐานฝมอืชาง 

เมื่อเทศบาลตําบลไดคัดเลอืกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสราง

ตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏบิัตงิานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมี 

และใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมอืชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสังคม หรอืผูมวีุฒบิัตรระดับ 

ปวช. ปวส. และ ปวท. หรอืเทยีบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมตํ่า

กวารอยละ 10 ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้                                        

11.1 ปวช.สาขาชางกอสราง หรอื ชางโยธา หรอื ชางเขียนแบบ 

12.  การปรับราคาคางานกอสราง 

การปรับราคาคาจางกอสรางตามสูตร การปรับราคาดังระบุ ในขอ  1.6 จะนํามาใชใน

กรณทีี่คางานกอสรางลดลงหรอืเพิ่มขึ้นโดยวธิตีอไปนี้ 

สูตรการปรับราคา (สูตรคา  K)  จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่

กําหนดไวในสัญญาหรอืภายในระยะเวลาที่ เทศบาลตําบล ไดขยายออกไป  โดยจะใชสูตรประเภท 

งานพนังกั้นนํ้า ใชสูตร K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 ct/co + 0.15 mt/mo + 0.15 st/so 

งานกอสรางตามประกาศนี้ลดลงหรอืเพิ่มขึ้นจากคางวดเดมิตามสัญญา  เมื่อดัชนีราคาซึ่ง

จัดทําโดยกระทรวงพาณชิย   มกีารเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรอืลดลงจากเดมิขณะเมื่อวันเปดซองสอบราคา โดย  

12.1  การขอเพิ่มคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.6 นี้   ใหผูรับ

จางทําหนังสือเรยีกรองกับผูวาจาง ภายใน 45 วัน  นับแตวันที่ผูรับจางไดสงมอบงานงวดสุดทาย หากพน

กําหนดนี้ไปแลว ผูรับจางจะตองไมมสีทิธิ์ที่จะเรยีกรองเงินเพิ่มคางานกอสรางจากผูวาจางไดอกีตอไป และ

กรณทีี่ผูวาจางจะตองเรยีกเงินคนืจากผูรับจางที่เปนคูสัญญา ผูรับจางตองรบีมาติดตอและยนิยอมใหผูวาจาง

หักคางานของงวดตอไป หรือหักเงินจากหลักประกันสัญญาแลวแตกรณ ีโดยผูวาจางจะแจงเปน ลายลักษณ

อักษรใหทราบ 
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12.2 การพจิารณาคํานวณเงินลดลงหรอืเพิ่มขึ้น และการจายเงินเพิ่มหรอืเรยีกเงินคืน

จาก ผูรับจางตามสูตรการปรับราคานี้ ตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากที่ทําการงบประมาณและใหถือ

วาการพจิารณาวนิจิฉัยของที่ทําการงบประมาณเปนที่สิ้นสุด  สูตรการปรับราคา(สูตรคา K)  จะตองคงที่ที่ระดับ

ที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวในสัญญา  หรอืภายในระยะเวลาที่เทศบาลตําบลไดขยายออกไป จะ

ใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุใน ขอ 1.6 

13. การปฏบิัตติามกฎหมายและระเบยีบ 

ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพงึปฏบิัตติามหลักเกณฑที่กฎหมายและ

ระเบยีบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

 

 

 

เทศบาลตําบลแมฮอยเงิน 

วันที่   11  เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารสอบราคาจาง  เลขท่ี  4/2558 

 การจางเหมาวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพักน้ํา คสล. หมูท่ี 6 

ตามประกาศเทศบาลตําบลแมฮอยเงิน  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชยีงใหม 

ลงวันท่ี  11  เดอืน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 
 

 

เทศบาลตําบลแมฮอยเงิน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาลตําบล”  

มีความประสงคจะดําเนินการสอบราคาจางเหมาวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพักน้ํา คสล.ถนนสายกลาง 

หมูที่ 6 บานมวงโตน โดยมปีรมิาณงาน ทอ คสล.ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 0.40 เมตร จํานวน 375 

ทอน บอพัก คสล.ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 0.40 เมตร จํานวน 25 บอ พรอมปายโครงการ จํานวน 

1 ปาย ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ 375,700 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหาพันเจ็ดรอยบาทถวน) ตาม

รูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลแมฮอยเงินกําหนด  โดยมขีอแนะนําและกําหนดดังตอไปนี้ 

1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

1.1   แบบรูปรายการละเอยีด 

1.2   แบบใบเสนอราคา 

1.3   แบบสัญญาจาง              

1.4   แบบหนังสอืค้ําประกัน  (หลักประกันสัญญา ) 

1.5   แบบแปลนงานกอสราง 

1.6   สูตรปรับราคา 

2. คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 

   2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง และตองไมเปนผูถูก

แจงเวยีนช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวสิาหกจิ หรอืหนวยการบรหิารราชการสวนทองถิ่น หรอืหามตดิตอ

หรอืหามเขาเสนอราคากับเทศบาลตําบล 

  2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสทิธิ์หรอืความคุมกัน ซึ่งอาจปฏเิสธไมยอมขึ้น

ศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมคีําสั่ง ใหสละสทิธิ์และความคุมกันเชนวานัน้ 

  2.3 ผูเสนอราคาจะตองเปนนติบิุคคลหรอืบุคคลธรรมดา  มีผลงานกอสรางประเภท

เดยีวกันกับงานที่สอบราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา 187,850.- บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรง

กับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบรหิารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมกีฎหมาย

บัญญัตใิหมฐีานะเปนราชการบรหิารสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกจิ  หรอืหนวยงานเอกชนที่เทศบาลตําบลเช่ือถอื 

2.4 เปนผูที่ผานการคัดเลอืกผูมคีุณสมบัตเิบื้องตนในการจางของเทศบาลตําบล 
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  2.5 ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก

เทศบาลตําบล ณ วันประกาศสอบราคา หรอืไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน

ธรรมในการสอบราคาจางครัง้นี้ 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 

ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา ดังนี้ 

3.1 สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนหุนสวนบรษิัท และสําเนาใบทะเบยีน

ภาษมูีลคาเพิ่ม (ถาม)ี พรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง 

3.2 หนังสอืมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณทีี่ผูเสนอราคามอบ

อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

3.3 สําเนาหนังสอืรับรองผลงานกอสรางพรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง     

3.4 บัญชีรายการกอสราง หรอืใบแจงปรมิาณงาน ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ 

อุปกรณ คาแรงงาน ภาษปีระเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย ที่ออกจากเทศบาลตําบลเทานัน้ 

3.5 บัญชีรายการเอกสารทัง้หมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา 

4.  การยื่นซองสอบราคา 

 4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมี

เงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมอืช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน 

จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทัง้ตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมกีารขูดลบ หรือแกไข หากมกีารขูดลบ  ตก  

เตมิ  แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมอืช่ือผูเสนอราคา  พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 

4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปรมิาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางให

ครบถวนในการเสนอราคา ใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาเพยีงราคาเดยีว โดยเสนอราคารวม ตาม

เงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตองทัง้นี้ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทัง้ตัวเลขและตัวหนังสอืถา

ตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถอืตัวหนังสอืเปนสําคัญโดยคดิราคารวมทัง้สิ้นซึ่งรวมคาภาษมูีลคาเพิ่มภาษี

อากรอื่น  และคาใชจายทัง้ปวงไวแลว  

ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยนืราคาไมนอยกวา  90 วัน  นับแตวันเปดซองสอบ

ราคาโดยภายในกําหนดยนืราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามไิด 

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนนิการกอสรางแลวเสร็จไมเกนิ  60 วัน  

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรอืวันที่ไดรับแจงจากเทศบาลตําบลใหเริ่มทํางาน 

4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปรายการละเอยีด ฯลฯ   

ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทัง้หมดเสยีกอนที่จะยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
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4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนกึซองเรยีบรอยจาหนาซอง ถึง

ประธานคณะกรรมการ เปดซองสอบราคาจาง โดยระบุที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบ

ราคาจางเลขท่ี 4/2558” ยื่นโดยตรงตอเทศบาลตําบล ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ถึง  24 พฤศจิกายน 

2557 ระหวางเวลา 08:30 น. ถงึ  16:30 น. ณ ที่ทําการเทศบาลตําบล และในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 

ระหวางเวลา  08:30 น. ถงึ 16:30 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของหนวยการบรหิาร

ราชการสวนทองถิ่นระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอดอยสะเก็ด ช้ัน 2  

เมื่อพนกําหนดยื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และ

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคา ในวันที ่26 พฤศจิกายน 2557 ตัง้แตเวลา 09:00 น.      

เปนตนไป ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของหนวยการบรหิารราชการสวนทองถิ่นระดับอําเภอ    

ที่วาการอําเภอดอยสะเก็ด ช้ัน  2  

5. หลักเกณฑและสทิธใินการพิจารณาราคา 

5.1   ในการสอบราคาครัง้นี้เทศบาลตําบลแมฮอยเงินจะพจิารณาตัดสนิดวยราคารวม 

5.2  หากผูเสนอราคารายใดมคีุณสมบัตไิมถูกตองตาม  ขอ2 หรอืยื่นหลักฐานการเสนอ

ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตาม ขอ 3 หรอืยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตาม ขอ 4 แลว  คณะกรรมการเปด

ซองสอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนัน้ เวนแตเปนขอผิดพลาดหรอืผิดหลงเพยีงเล็กนอย 

หรอืที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มใิชสาระสําคัญ ทัง้นี้เฉพาะในกรณทีี่พจิารณาเห็นวา

จะเปนประโยชนตอเทศบาลตําบลเทานัน้ 

5.3 เทศบาลตําบลสงวนสทิธิ์ไมพจิารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมกีารผอนผัน

ในกรณดีังตอไปนี้ 

    (1) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรอืใน

หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตําบล 

    (2) ไมกรอกช่ือนติบิุคคล  หรอืบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมอืช่ือผูเสนอราคา

อยางหนึ่งอยางใดหรอืทัง้หมดในใบเสนอราคา 

    (3) เสนอรายละเอยีดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่

เปนสาระสําคัญหรอืมผีลทําใหเกดิความไดเปรยีบเสยีเปรยีบแกผูเสนอราคารายอื่น 

    (4) ราคาที่เสนอมกีารขูดลบ ตก เตมิ แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามไิด

ลงลายมอืช่ือพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 

5.4 ในการตัดสนิการสอบราคาหรอืในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบ

ราคาหรอืเทศบาลตําบลมสีิทธใิหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจรงิ  สภาพฐานะ  หรอืขอเท็จจรงิอื่นใดที่เกี่ยวของ 
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กับผูเสนอราคาได เทศบาลตําบลมสีทิธทิี่จะไมรับราคาหรอืไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมคีวาม

เหมาะสมหรือไมถูกตอง 

5.5 เทศบาลตําบลทรงไวซึ่งสทิธทิี่จะไมรับราคาต่ําสุด หรอืราคาหนึ่งราคาใดหรือ

ราคาที่เสนอทัง้หมดก็ได และอาจพจิารณาเลอืกจางในจํานวนหรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 

หรอือาจจะยกเลกิการสอบราคาโดยไมพจิารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทัง้นี้ เพื่อประโยชนของทาง

ราชการเปนสําคัญ และใหถอืวาการตัดสนิของเทศบาลตําบลเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรยีกรองคาเสยีหาย

ใดๆ มไิดรวมทัง้เทศบาลตําบลจะพจิารณายกเลกิการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน

หากมเีหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจรติหรอืมกีารสมยอมกันในการเสนอราคา 

ในกรณทีี่ผูเสนอราคาตํ่าสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนนิงานตาม

สัญญาไดคณะกรรมการ เปดซองสอบราคาหรอืเทศบาลตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่

ทําใหเช่ือไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนนิงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได 

เทศบาลตําบลมสีทิธทิี่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนัน้ 

6. การทําสัญญาจาง 

 ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับเทศบาลตําบล

ภายใน   7  วัน   นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสอืแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน 

เทากับรอยละหา  ของราคาคาจางที่สอบราคาได ใหเทศบาลตําบลยดึถอืไวในขณะทําสัญญา โดยใช

หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดัง   ตอไปนี้ 

6.1  เงินสด 

6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาลตําบลแมฮอยเงิน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทํา

สัญญาหรอืกอนหนานัน้ ไมเกนิ 3 วันทําการของทางราชการ 

6.3 หนังสอืค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสอืค้ําประกันดังระบุ 

ในขอ1.4 

6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

6.5 หนังสอืค้ําประกันของบรษิัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกจิการเงินทุน  เพื่อ

การพาณิชยและประกอบธุรกจิค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย    ตามรายช่ือบรษิัท

เงนิทุนที่ธนาคารแหง  ประเทศไทยไดแจงเวยีนใหสวนราชการตางๆทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตามตัวอยาง

หนังสอืค้ําประกันของ  ธนาคารตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด (การใชหลักประกันตามขอนี้ใช

เฉพาะสัญญาจางกอสรางที่มวีงเงินไมเกนิ 10 ลานบาท) 

หลักประกันนี้จะคนืใหโดยไมมดีอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบ

ราคา (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

7.คาจาง... 
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7. คาจางและการจายเงิน (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 

เทศบาลตําบลแมฮอยเงินจะจายเงินคาจางเปนหนึ่งงวด จํานวนเงินในอัตรารอยละ  100   

ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏบิัตงิานทัง้หมดใหแลวเสร็จเรยีบรอยตามกําหนดไวในสัญญาจาง รวมทัง้สถานที่

สะอาดเรยีบรอย  

8. อัตราคาปรับ 

คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ  0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสอื หรอืทําสัญญาจางตามแบบดังระบุใน ขอ 

1.3 แลวแตกรณ ีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกดิขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา  2  ป 

นับถัดจากวันที่เทศบาลตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรบีจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดดีังเดมิ

ภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

10. ขอสงวนสทิธใินการเสนอราคาและอื่นๆ 

  10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจาก เงินงบประมาณตามขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2557 และและมตสิภาเทศบาลตําบลแมฮอยเงิน เรื่องขออนุมัตกิันเงิน

เงนิงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2557 ในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ยังมไิดกอหนี้

ผูกพัน ในคราวประชุมสมัยวสิามัญ สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ.2557 วันที่ 22 กันยายน 2557 จํานวน 375,700 บาท  

  10.2 เมื่อเทศบาลตําบลไดคัดเลอืกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลง

จางตามสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรอืนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ 

และของนัน้ตองนําเขามาโดยทางเรอืในเสนทางที่มเีรือไทยเดนิอยู และสามารถใหบรกิารรับขนไดตามที่

รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏบิัตติามกฎหมายวา

ดวยการสงเสรมิการพาณชิยนาว ี ดังนี้ 

(1) แจงการสั่งหรอืนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการพาณชิยนาวภีาย ใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรอืซื้อของจากตางประเทศ 

เวนแตเปนของที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือื่นได 

   (2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรอืไทย หรอืเรอืที่มสีทิธเิชนเดยีวกับ

เรอืไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ

พาณชิยนาวใีหบรรทุกสิ่งของนัน้โดยเรอือื่นที่มใิชเรอืไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนัน้กอนบรรทุกของลงเรอื

อื่น หรอืเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือื่น 

   (3) ในกรณทีี่ไมปฏบิัตติาม (1) หรอื (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวา

ดวยการสงเสรมิการพาณชิยนาวี 
10.3 ผูเสนอ... 
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  10.3 ผูเสนอราคาซึ่งเทศบาลตําบลไดคัดเลอืกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน

เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 6 เทศบาลตําบลอาจพจิารณาเรยีกรองใหชดใชคาเสยีหาย (ถามี) 

รวมทัง้จะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ 

   10.4 เทศบาลตําบลสงวนสิทธทิี่จะแกไข เพิ่มเตมิเงื่อนไขหรอืขอกําหนดในแบบสัญญา

ใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรอืสํานักงานอัยการสูงสุด   (ถามี) 

11. มาตรฐานฝมอืชาง 

เมื่อเทศบาลตําบลไดคัดเลอืกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสราง

ตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏบิัตงิานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมี 

และใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมอืชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสังคม หรอืผูมวีุฒบิัตรระดับ 

ปวช. ปวส. และ ปวท. หรอืเทยีบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมตํ่า

กวารอยละ 10 ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้                                        

11.1 ปวช.สาขาชางกอสราง หรอื ชางโยธา หรอื ชางเขียนแบบ 

12.  การปรับราคาคางานกอสราง 

การปรับราคาคาจางกอสรางตามสูตร การปรับราคาดังระบุ ในขอ  1.6 จะนํามาใชใน

กรณทีี่คางานกอสรางลดลงหรอืเพิ่มขึ้นโดยวธิตีอไปนี้ 

สูตรการปรับราคา (สูตรคา  K)  จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่

กําหนดไวในสัญญาหรอืภายในระยะเวลาที่ เทศบาลตําบล ไดขยายออกไป  โดยจะใชสูตรประเภท 

งานพนังกั้นนํ้า ใชสูตร K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 ct/co + 0.15 mt/mo + 0.15 st/so 

งานกอสรางตามประกาศนี้ลดลงหรอืเพิ่มขึ้นจากคางวดเดมิตามสัญญา  เมื่อดัชนีราคาซึ่ง

จัดทําโดยกระทรวงพาณชิย   มกีารเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรอืลดลงจากเดมิขณะเมื่อวันเปดซองสอบราคา โดย  

12.1  การขอเพิ่มคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.6 นี้   ใหผูรับ

จางทําหนังสือเรยีกรองกับผูวาจาง ภายใน 45 วัน  นับแตวันที่ผูรับจางไดสงมอบงานงวดสุดทาย หากพน

กําหนดนี้ไปแลว ผูรับจางจะตองไมมสีทิธิ์ที่จะเรยีกรองเงินเพิ่มคางานกอสรางจากผูวาจางไดอกีตอไป และ

กรณทีี่ผูวาจางจะตองเรยีกเงินคนืจากผูรับจางที่เปนคูสัญญา ผูรับจางตองรบีมาติดตอและยนิยอมใหผูวาจาง

หักคางานของงวดตอไป หรือหักเงินจากหลักประกันสัญญาแลวแตกรณ ีโดยผูวาจางจะแจงเปน ลายลักษณ

อักษรใหทราบ 

 

/12.2 การพจิารณา... 
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12.2 การพจิารณาคํานวณเงินลดลงหรอืเพิ่มขึ้น และการจายเงินเพิ่มหรอืเรยีกเงินคืน

จาก ผูรับจางตามสูตรการปรับราคานี้ ตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากที่ทําการงบประมาณและใหถือ

วาการพจิารณาวนิจิฉัยของที่ทําการงบประมาณเปนที่สิ้นสุด  สูตรการปรับราคา(สูตรคา K)  จะตองคงที่ที่ระดับ

ที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวในสัญญา  หรอืภายในระยะเวลาทีเ่ทศบาลตําบลไดขยายออกไป จะ

ใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุใน ขอ 1.6 

13. การปฏบิัตติามกฎหมายและระเบยีบ 

ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพงึปฏบิัตติามหลักเกณฑที่กฎหมายและ

ระเบยีบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

 

 

 

เทศบาลตําบลแมฮอยเงิน 

วันที่   11  เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2557 
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