
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน 

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  บ้านหนองพนัง 
จ้านวน  1   โครงการ 

……………………………….………………... 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  บ้านหนองพนัง ต้าบลโป่งน้้าร้อน  อ้าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดกว้าง 0.50 เมตร  
ความยาว 904 .00 เมตร ความหนา 0.15 เมตรพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 452.00 ตารางเมตรตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน (ตั้งแต่บ้านนางโนรี  ใจนวล – นายอ้านวย เจริญสิงห์)ราคากลาง  308,000.-บาท (สาม
แสนแปดพันบาทถ้วน ) 
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 

1.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท้างานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนช่ือผู้ทิ้ง 
งานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคา
กับองค์การบริหารส่วนต้าบล 

2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ 
ราคาหรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

3.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต ่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธ์ิและคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

4. มีผลงานก่อสร้างประเภทงานเดียวกัน ในวงเงินต่อหนึ่งสัญญา ในวงเงินไม่น้อยกว่า 140,000.-
บาท   

(หน่ึงแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
ให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบ 

สถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้วเมื่อมีอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ในเวลาท้างานจะน้ามาอ้างให้พ้นผิด
มิได้ 

ก้าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที2่9 เมษายน2558ระหว่างเวลา 09.00น.-10.00 น.และรับฟัง 
ค้าช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม เวลา 1 0.00 น. เป็นต้นไป   ณ ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน  อ้าเภอ
ฝาง  จังหวัดเชียงใหม ่
 

ก้าหนดซื้อแบบเอกสารสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 16เมษายน 2558 ถึง29เมษายน2558ยื่นซอง 
เสนอราคาในวันที่  16 เมษายน 2558 ถึง 29 เมษายน 2558  ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วน
ต้าบล 
โป่งน้้าร้อน  และก้าหนดยื่นซอง   ในวันที่  30เมษายน  2558  เวลา  08.30  น.  ถึง  16.30  น.  ณ ศูนย์จัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ระดับอ้าเภอ ช้ัน 2  ณ ที่ว่าการอ้าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  และ
เปิดซองในวันท่ี1 พฤษภาคม  2558  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถ่ิน ระดับอ้าเภอ ช้ัน 2 ที่ว่าการอ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่   

 
/ ผู้สนใจ... 
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ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 



ได้ที่ ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน  อ้าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่  16 
เมษายน 255 8ถึงวันท่ี 29  เมษายน  255 8ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5345-1595 , 0-5388-6203  ต่อ 15  ในวันและเวลาราชการ  หรือที่  
www.Pongnamronfang.go.th 

 
      ประกาศ  ณ วันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ.2558 

 
 
 

(นายพนัสบดินทร์  กันตวัฒธสกุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



 

 
เอกสารสอบราคาจ้างเลขที6่/2558 

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1  บ้านหนองพนัง 
จ้านวน  1  โครงการ 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน  ลงวันท่ี16เมษายน2558 
…………………................…………. 

 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต้าบล” มีความประสงค์
จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  บ้านหนองพนัง ต้าบลโป่งน้้าร้อน  อ้าเภอฝาง  
จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดกว้าง 0.50 เมตร  ความยาว 904.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตรพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
452.00 ตารางเมตรตามแบบองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน (ตั้งแต่บ้านนางโนรี  ใจนวล – นายอ้านวย เจริญ
สิงห์)ราคากลาง  308,000.-บาท (สามแสนแปดพันบาทถ้วน )  จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ประจ้าปี 2558 

  
โดยมีข้อแนะน้าและข้อก้าหนดดังต่อไปนี ้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

1.1  แบบรูปรายการละเอียด 
1.2  แบบใบเสนอราคา 
1.3  สูตรการปรับราคา 
1.4  แบบหนังสือค้้าประกันสัญญา  (หลักประกันสัญญา) 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท้างานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู ้

ถูกแจ้งเวียนช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หรือห้ามติดต่อ หรือ
ห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนต้าบล 
                         2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
      2.3ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม  
ข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธ์ิและคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

2.4 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา    มีผลงานประเภทเดียวกันกับ 
งานที่สอบราคาจ้าง  ในวงเงินต่อหนึ่งสัญญา   ดังต่อไปนี ้

2.4.1  ผลงานทาง ในวงเงินไม่น้อยกว่า  140,000.-บาท  (หน่ึงแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารส่วนท้องถ่ิน 
หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การ
บริหารส่วนต้าบลเช่ือถือ 
 
 

/ 3. หลักฐาน... 
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3.หลักฐานการเสนอราคา 



ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี ้
        3.1 ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  

(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง  
3.2  หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ 

อ้านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน       
3.3  ส้าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง  

  3.4บัญชีรายการก่อสร้าง  หรือใบแจ้งปริมาณงาน  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน 
ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก้าไรไว้ด้วย 

3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา 
4. การยื่นซองสอบราคา 
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก้าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาน้ี โดยไม่ม ี

เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ้านวนเงินที่
เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก้ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
        4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 

     ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส้าคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้น  ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
       ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 45 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดย
ภายในก้าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได ้
        4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน45 วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต้าบลให้เริ่มท้างาน 
        4.4 ก่อนย่ืนซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้
ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา  
        4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง  ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่   6/2558”  
โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนต้าบล   ในวันท่ี   16 เมษายน 2558 ถึง 29 เมษายน 2558  ในวันและ
เวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน  และก้าหนดยื่นซอง   ในวันท่ี  30  เมษายน   2558   
เวลา  08.30  น.  ถึง  16.30  น.  ณ ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ระดับอ้าเภอ 
ชั้น 2  ณ ท่ีว่าการอ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อพ้นก้าหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดย
เด็ดขาดและซองเสนอราคาที่ยื่นต่อทางราชการและลงทะเบียน แล้วจะถอนคืนมิได้  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
จะเปิดซองสอบราคา  

/ ในวันที่... 
 

 
- 3 - 

 
ในวันที่ 1พฤษภาคม 2558โดยเริ่มเปิดซอง ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
หรือการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ชั้น 2) ท่ีว่าการอ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
          5.1ในการสอบราคาครั้งนี้องค์การบริหารส่วนต้าบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
          5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะ
ไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลง เพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจาก



เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่ พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนต้าบล เท่านั้น 
           5.3 องค์การบริหารส่วนต้าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณี ดังต่อไปนี ้

(1) ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน 
การรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต้าบล 
   (2) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
   (3)เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก้าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส้าคัญ 
หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
   (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือช่ือ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก้ากับไว้ 
         5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท้าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
องค์การบริหารส่วนต้าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้
เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนต้าบล  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท้าสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง  

5.5 องค์การบริหารส่วนต้าบล  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต้่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ้านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือทาง
ราชการเป็นส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต้าบล เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนต้าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือน
เป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระท้าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต้่าสุด เสนอราคาต้่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด้าเนินงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือองค์การบริหารส่วนต้าบลจะให้ผู้เสนอราคาน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ท้าให้
เช่ือได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด้าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค้าช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้  องค์การ
บริหารส่วนต้าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น    
 

/ 6. การท้า... 
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6. การท้าสัญญาจ้าง 
   ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท้าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา กับองค์การบริหารส่วนต้าบล  
ภายใน 7 วัน    นับจากวันที่ได้รับแจ้งและจะท้าสัญญา    และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อย
ละห้า  ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้  ให้องค์การบริหารส่วนต้าบลยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
   6.1 เงินสด 
   6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต้าบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้าสัญญา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท้าการของทางราชการ 
   6.3 หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบ ุ
ในข้อ 1.4  
   6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

6.5 หนังสือค้้าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อ 



การพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ  ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้้าประกัน
ของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก้าหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มี
วงเงินไม่เกิน  10 ล้านบาท) 

หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  
(ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
  7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
   องค์การบริหารส่วนต้าบล จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น  1  งวด  ดังนี ้
  งวดสุดท้าย เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ 100  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ  
เรียบร้อยตามสัญญา  ภายใน45 วัน  รวมทั้งท้าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย   

8. อัตราค่าปรับ 
   ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 15 จะก้าหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตาม
สัญญา ต่อวัน 
  9. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง 
   ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท้าสัญญาจ้างตามแบบแล้วกรณีจะต้อง
รับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดข้ึน ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า …-….เดือน...2…ปี นับถัดจากวันที่
องค์การบริหารส่วนต้าบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  7   วัน  
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง 
 
 
 

/ 10. ข้อสงวนสิทธ์ิ... 
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  10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

10.1 เงินค่าจ้างส้าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินอุดหนุนทั่วไปขององค์การบริหาร  
ส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อนประจ้าปีงบประมาณ   2558 

 การลงนามในสัญญาจะกระท้าได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต้าบลได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้าง 
จากงบเงินอุดหนุนทั่วไป ประจ้าปีงบประมาณ  2558แล้วเท่านั้น 
   10.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนต้าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตก
ลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และ
ของนั้นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้

(1) แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส้านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได ้

 (2)จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ 
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย 



ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
   10.3  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต้าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก้าหนดระบุในข้อ 7 องค์การบริหารส่วนต้าบล อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย 
(ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   10.4 องค์การบริหารส่วนต้าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก้าหนด 
ในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  11. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
   การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.3 จะน้ามาใช้ในกรณีที่ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี ้
   (1)  สัญญาแบบปรับราคาได้น้ีให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท  รวมถึงงานปรับปรุงและ
ซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้ก้าหนดนี้ 

(2)  สัญญาแบบปรับราคาได้น้ีให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตาม 
สัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดท้าข้ึนโดยกระทรวงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงสูงข้ึน หรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดซอง
ประกวดราคาส้าหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่นให้ใช้วันเปิดซองสอบราคาแทน 
 

/ (3) การขอเงิน... 
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   (3) การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้น้ี เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่
ต้องเรียกร้องภายในก้าหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นก้าหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้าง
ไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้
รับจ้างให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารีบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็วหรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจาก
หลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี 
   (4) การพิจารณาค้านวณเงินเพิ่มหรือลดและการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง
ตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนต้าบลและให้ถือ
การพิจารณาวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนต้าบลเป็นที่สิ้นสุด 
  12.มาตรฐานฝีมือช่าง 

เมื่อองค์การบริหารส่วนต้าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากองค์การบริหารส่วนต้าบล หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่้ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่
จะต้องมีช่างจ้านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี ้
 12.1  ช่างก่อสร้าง 
  12.2  ช่างโยธา 

13. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง    ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมาย 
และระเบียบได้ก้าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน 
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