
 
 

     

ประกาศเทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน 

     เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ อปพร. ประจ าต าบล (ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

คอนกรีตเสริมเหล็ก) หมู่ที่ 2 บ้านแม่ฮ้อยเงนิใต้ ต าบลแม่ฮ้อยเงนิ  

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

ด้วยเทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงนิ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะสอบ

ราคาจา้งเหมาก่อสร้างศูนย์ อปพร. ประจ าต าบล (ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก) หมู่ที่ 2 

บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้ โดยมีปริมาณงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.5 เมตร ยาว 12 เมตร  

สูง 4.50 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 51 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย

รายละเอียดรูปแบบรายการตามที่เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงนิก าหนด ราคากลางก าหนดไว้ที่  278,300.00 

บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)  

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี ้

1.เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาจ้าง 

2.ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิง้งานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น ในขณะย่ืนซองสอบราคา 

3.มผีลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงนิไม่น้อยกว่าตามที่ก าหนดไว้ใน ผนวก ก แนบท้าย

ประกาศนี้ 

4.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

เสนอราคาไม่มีค าสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

5.ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบล  

แม่ฮ้อยเงิน ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าผิดโดยการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคา

อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

6.และอ่ืนๆตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา แห่งเอกสารสอบราคาจ้าง 

เลขที่ 5/2558  ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558 

  ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่ 6 มนีาคม 2558  ถึงวันที่  20 มีนาคม 2558 ระหว่าง

เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ณ กองช่าง เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 23 

มีนาคม 2558  ระหว่างเวลา  08:30 น. ถึง 16:30 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจา้งของหน่วย

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ  ที่ว่าการอ าเภอดอยสะเก็ด   ช้ัน  2 
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  ก าหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 24 มนีาคม 2558  ตั้งแตเ่วลา 09:00 น. เป็นต้นไป

จนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือ้จัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ระดับอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภอดอยสะเก็ด ช้ัน  2  

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000.- บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่งาน

พัสดุและทะเบียนทรัพย์สนิ กองช่าง เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน ในระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 2558  ถึงวันที่  20 

มีนาคม 2558  ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. (โดยให้ผู้ซือ้เอกสารสอบราคาน าเอกสาร เช่น ส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท/หา้ง/ร้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ส าเนาใบทะเบียน

ภาษีมูลคา่เพิ่ม และหากกรณีมอบอ านาจต้องมหีนังสือซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านทั้งผู้มอบและผู้รับมอบ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ย่ืนให้กับเทศบาล

ต าบลแม่ฮ้อยเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเอกสารสอบราคา) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 

0-5396-5421  ต่อ 16  ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gprocurement.go.th  และ 

www.maehoingoen.go.th ในวันเวลาราชการ 

 

ประกาศ ณ วันที่  6  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2558 

 

 

(นายวศินชัย  เตชะ) 

นายกเทศมนตรีต าบลแม่ฮ้อยเงิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

ผนวก ก 

บัญชีก าหนดราคากลาง ผลงานก่อสร้าง และอัตราการขายเอกสารสอบราคา 

แนบท้ายประกาศสอบราคาจา้งฯ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558 

 

ล าดบัที่ รายการ 
ก าหนดราคากลาง 

(บาท) 

ก าหนดผลงาน

ก่อสร้าง ในวงเงินไม่

น้อยกว่า (บาท) 

อัตราการขาย

เอกสารสอบราคา 

(บาท) 

หมายเหตุ 

1 

 

โครงการที่ 1 

 

278,300 

 

112,000 

 

1,000 

 

 

 

 

(นายวศินชัย  เตชะ) 

นายกเทศมนตรีต าบลแม่ฮ้อยเงิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  5/2558 

 การจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ อปพร. ประจ าต าบล (ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก) 

หมู่ที่ 2 บ้านแม่ฮ้อยเงนิใต้ 

ตามประกาศเทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงนิ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

ลงวันที่  6  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2558 
 

 

เทศบาลต าบลแมฮ้่อยเงิน อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลต าบล”  

มีความประสงค์จะด าเนินการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ อปพร. ประจ าต าบล (ก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก) หมู่ที่ 2 บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้ โดยมีปริมาณงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกว้าง 5.5 เมตร ยาว 12 เมตร  สูง 4.50 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 51 ตารางเมตร พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้ายรายละเอียดรูปแบบรายการตามที่เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงินก าหนด 

ราคากลางก าหนดไว้ที ่ 278,300.00 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)   โดยมีข้อแนะน าและ

ก าหนดดังต่อไปนี ้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

1.1   แบบรูปรายการละเอียด 

1.2   แบบใบเสนอราคา 

1.3   แบบสัญญาจ้าง              

1.4   แบบหนังสือค้ าประกัน  (หลักประกันสัญญา ) 

1.5   แบบแปลนงานก่อสร้าง 

1.6   สูตรปรับราคา 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

   2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูก

แจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหา้มตดิต่อ

หรือห้ามเข้าเสนอราคากับเทศบาลต าบล 

  2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น

ศาลไทยเว้นแตร่ัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่ง ให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

  2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิตบิุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานก่อสร้างประเภท

เดียวกันกับงานที่สอบราคาจา้ง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 112,000.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง

กับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมาย

บัญญัติใหม้ีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลต าบลเชื่อถือ 
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2.4 เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มคีุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลต าบล 

  2.5 ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่

เทศบาลต าบล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น

ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้ 

3.1 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุน้ส่วนบริษัท และส าเนาใบทะเบียน

ภาษีมูลคา่เพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

3.2 หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ

อ านาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

3.3 ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง     

3.4 บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ 

อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย ที่ออกจากเทศบาลต าบลเท่านั้น 

3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองสอบราคา 

4.  การยื่นซองสอบราคา 

 4.1 ผู้เสนอราคาต้องย่ืนเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานีโ้ดยไม่มี

เงื่อนไขใดๆทั้งสิน้ และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 

จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มกีารขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ  ตก  

เติม  แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา  พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชรีายการก่อสร้างให้

ครบถ้วนในการเสนอราคา ให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม ตาม

เงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือถ้า

ตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันใหถ้ือตัวหนังสือเป็นส าคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิน้ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มภาษี

อากรอ่ืน  และค่าใช้จา่ยทั้งปวงไว้แล้ว  

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  120 วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบ

ราคาโดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนนิการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  90 วัน  

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจา้ง หรือวันที่ได้รับแจง้จากเทศบาลต าบลให้เริ่มท างาน 

4.4 ก่อนย่ืนซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปรายการละเอียด ฯลฯ   

ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
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4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซอง ถึง

ประธานคณะกรรมการ เปิดซองสอบราคาจ้าง โดยระบุที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบ

ราคาจ้างเลขที่ 5/2558” ย่ืนโดยตรงต่อเทศบาลต าบล ในวันที่ 6 มีนาคม 2558  ถงึ  20 มีนาคม 2558 

ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึง  16:30 น. ณ ที่ท าการเทศบาลต าบล และในวันที่ 23 มีนาคม 2558 ระหว่าง

เวลา  08:30 น. ถึง 16:30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจา้งของหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่นระดับอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภอดอยสะเก็ด ช้ัน 2  

เมื่อพ้นก าหนดย่ืนซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และ

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 ตั้งแตเ่วลา 09:00 น.      

เป็นต้นไป ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือ้จัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ    

ที่ว่าการอ าเภอดอยสะเก็ด ช้ัน  2  

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

5.1   ในการสอบราคาครั้งนี้เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงนิจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 

5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม  ข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ

ราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตาม ข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตาม ข้อ 4 แล้ว  คณะกรรมการเปิด

ซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแตเ่ป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย 

หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มใิช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า

จะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลเท่านั้น 

5.3 เทศบาลต าบลสงวนสิทธ์ิไม่พจิารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มกีารผ่อนผัน

ในกรณีดังต่อไปนี้ 

    (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือใน

หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบล 

    (2) ไม่กรอกชื่อนิตบิุคคล  หรอืบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา

อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

    (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคา ที่

เป็นสาระส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 

    (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้

ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบ

ราคาหรือเทศบาลต าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง 

/กับผู้เสนอ... 



-4- 

กับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลต าบลมีสทิธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มคีวาม

เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

5.5 เทศบาลต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธทิี่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ

ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 

หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจา้งเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี ้เพื่อประโยชน์ของทาง

ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย

ใดๆ มไิด้รวมทั้งเทศบาลต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน

หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตาม

สัญญาได้คณะกรรมการ เปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลต าบลจะใหผู้้เสนอราคานั้นชีแ้จงและแสดงหลักฐานที่

ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชีแ้จงไม่เป็นที่รับฟังได้ 

เทศบาลต าบลมีสทิธิทีจ่ะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

6. การท าสัญญาจ้าง 

 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับเทศบาลต าบล

ภายใน   7  วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงิน 

เท่ากับร้อยละหา้  ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้เทศบาลต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้

หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดัง   ต่อไปนี้ 

6.1  เงินสด 

6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท า

สัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 

6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ 

ในข้อ1.4 

6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

6.5 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน  เพื่อ

การพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย    ตามรายชื่อบริษัท

เงินทุนที่ธนาคารแหง่  ประเทศไทยได้แจง้เวียนให้ส่วนราชการตา่งๆทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใชต้ามตัวอย่าง

หนังสือค้ าประกันของ  ธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด (การใชห้ลักประกันตามข้อนีใ้ช้

เฉพาะสัญญาจา้งก่อสร้างที่มวีงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท) 

หลักประกันนี้จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ

ราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจา้งแล้ว 

7.ค่าจา้ง... 
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7. ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 

เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงนิจะจา่ยเงินค่าจา้งเป็นหนึ่งงวด จ านวนเงินในอัตราร้อยละ  100   

ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรยีบร้อยตามก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง รวมทั้งสถานที่

สะอาดเรียบร้อย  

8. อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ  0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน ข้อ 

1.3 แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี 

นับถัดจากวันที่เทศบาลต าบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรบีจัดการซ่อมแซมแก้ไขใหใ้ช้การได้ดดีังเดิม

ภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 

  10.1 เงินคา่จ้างส าหรับงานจา้งครั้งนี้ได้มาจาก เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รหัส

งบประมาณ 1500883702500013 รหัสแหล่งของเงนิ 5711410 รหัสกิจกรรมหลัก 15008xxxxi2053 เลขที่ใบ

จัดสรร 13/2558 จ านวน 278,300 บาท  

  10.2 เมื่อเทศบาลต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลง

จา้งตามสอบราคาจา้งแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจา้งดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 

และของนัน้ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มเีรือไทยเดินอยู่ และสามารถใหบ้ริการรับขนได้ตามที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า

ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ดังนี้ 

(1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภาย ใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรอืซื้อของจากต่างประเทศ 

เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

   (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสีิทธิเช่นเดียวกับ

เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

พาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนัน้โดยเรืออ่ืนที่มิใชเ่รือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรือ

อ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นใหบ้รรทุกโดยเรอือ่ืน 

   (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า

ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
10.3 ผู้เสนอ... 
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  10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายใน

เวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 เทศบาลต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) 

รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิง้งานตามระเบียบของทางราชการ 

   10.4 เทศบาลต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญา

ให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด   (ถ้ามี) 

11. มาตรฐานฝีมือช่าง 

เมื่อเทศบาลต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง

ตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมี 

และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ 

ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี ้                                       

11.1 ปวช.สาขาช่างก่อสร้าง หรือ ช่างโยธา หรือ ช่างเขียนแบบ 

12.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

การปรับราคาค่าจ้างก่อสร้างตามสูตร การปรับราคาดังระบุ ในข้อ  1.6 จะน ามาใช้ใน

กรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึน้โดยวิธีต่อไปนี้ 

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า  K)  จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่

ก าหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่ เทศบาลต าบล ได้ขยายออกไป  โดยจะใช้สูตรประเภท 

งานอาคาร ใช้สูตร K = 0.25+0.15It/Io+0.10 Ct/Co+0.40Mt/Mo+0.10 St/So 

งานก่อสร้างตามประกาศนี้ลดลงหรือเพิ่มขึน้จากค่างวดเดิมตามสัญญา  เมื่อดัชนีราคาซึ่ง

จัดท าโดยกระทรวงพาณิชย์   มกีารเปลี่ยนแปลงสูงขึน้หรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดซองสอบราคา โดย  

12.1  การขอเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.6 นี ้  ให้ผู้รับ

จา้งท าหนังสือเรียกร้องกับผู้ว่าจ้าง ภายใน 45 วัน  นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้น

ก าหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องไม่มสีิทธ์ิที่จะเรียกร้องเงนิเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจา้งได้อีกต่อไป และ

กรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงนิคืนจากผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญา ผู้รับจา้งต้องรบีมาติดต่อและยินยอมใหผู้้ว่าจ้าง

หักค่างานของงวดต่อไป หรือหักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแตก่รณี โดยผู้ว่าจา้งจะแจง้เป็น ลายลักษณ์

อักษรให้ทราบ 
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12.2 การพิจารณาค านวณเงนิลดลงหรือเพิ่มขึน้ และการจา่ยเงินเพิ่มหรือเรียกเงนิคืน

จาก ผู้รับจ้างตามสูตรการปรับราคานี ้ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากที่ท าการงบประมาณและให้ถือ

ว่าการพิจารณาวินจิฉัยของที่ท าการงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด  สูตรการปรับราคา(สูตรค่า K)  จะต้องคงที่ที่ระดับ

ที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา  หรอืภายในระยะเวลาที่เทศบาลต าบลได้ขยายออกไป จะ

ใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุใน ข้อ 1.6 

13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจา้งพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท์ี่กฎหมายและ

ระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 

 

 

เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงนิ 

วันที่   6  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2558 


