
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 

     เร่ือง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสาย สปก.หมู่ที ่2 
        ********************************************************** 

             ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบลกแุหระ มีความประสงคจ์ะสอบราคาจา้งใน โครงการซ่อมแซมถนนสาย สปก.หมู่ที ่2 ในราคากลาง
ของงานก่อสร้าง  124,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมืน่ส่ีพนับาทถ้วน) 

ผู้มสิีทธิเสนอราคาจะต้องมคุีณสมบัตดิงันี ้
1. เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา ท่ีมีอาชีพรับจา้งท างานท่ีสอบราคาดงักล่าว 
2. ไม่เป็นผูท่ี้ถูกแจง้เวยีนช่ือเป็นผูท้ิ้งงานของทางราชการ  รัฐวสิาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน
 ในขณะท่ียืน่ซองสอบราคา 
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนั ในวงเงินไม่นอ้ยกวา่  62,000.- บาท (-หกหมืน่สองพนับาทถ้วน-) 
 

             ก าหนดดูสถานท่ีก่อสร้างในวนัท่ี   20    กมุภาพนัธ์    2555   เวลา 10.00 น . โดยใหม้าพร้อมกนั ณ . ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลกแุหระ  โดยเจา้หนา้ท่ีจ าน าไปดูสถานท่ี พร้อม รับฟังรายละเอียดเพ่ิมเติม  ณ.สถานท่ีก่อสร้าง ผูท่ี้ไม่มาดูสถาน ตามวนัและเวลา
ดงักล่าว ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลกแุหระ จะถือวา่ทราบสภาพและอุปสรรคแลว้  จะน ามาเป็นขอ้อา้งภายหลงัมิได ้

 

          ก าหนดยืน่ซองสอบราคา ตั้งแต่วนัท่ี  7  กมุภาพนัธ์   2555  ถึงวนัท่ี   20    กมุภาพนัธ์  2555  ระหวา่งเวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. 
ณ . ส านกังานองคก์ารบริหารส่วนต าบลกแุหระ ต าบลกแุหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช  และ  วนัที ่ 21  กมุภาพนัธ์   2555  
ระหวา่งเวลา  09.00 – 09.30 น. ณ. ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซ้ือหรือการจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลระดบัอ าเภอ ( ท่ีวา่การอ าเภอ
ทุ่งใหญ่ ) โดยถือนาฬิกาของ ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซ้ือหรือการจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลระดบัอ าเภอ ( ท่ีวา่การอ าเภอทุ่ง
ใหญ่ )เป็นเกณฑ ์และก าหนดเปิดซองสอบราคาในวนัท่ี    22   กมุภาพนัธ์  2555  ตั้งแต่เวลา  09.00 น.  เป็นตน้ไป  

 

         ผูส้นใจติดต่อขอรับ / ซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)   ไดท่ี้  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกแุหระ  
ระหวา่ง วนัท่ี   7  กมุภาพนัธ์    2555   ถึงวนัท่ี    20    กมุภาพนัธ์   2555  ระหวา่งเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30(เว้นวนัหยุดราชการ)  หรือ
สอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข  075-354850  ในวนัและเวลาราชการ  และทาง  WWW.KURAH.GO.TH  (กรณีมอบอ านาจในการซื้อ
เอกสารสอบราคาให้น าหนังสือมอบอ านาจทีถู่กต้องตามกฎหมายพร้อมส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชนของทั้งผู้มอบอ านาจ
และผู้รับมอบอ านาจแนบท้ายมาด้วย)  
 

ประกาศ ณ.  วนัท่ี  7    เดือน  กมุภาพนัธ์    พ.ศ. 2555 
 

(ลงช่ือ) 
 

          (นายสมหมาย  ด าเกล้ียง ) 
       นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลกแุหระ     

      
 

http://www.kurah.go.th/


             

       เอกสารสอบราคาจ้างเลขที ่  7  /2555 
การสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสาย สปก.หมู่ที ่2 

 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ  ลงวนัที ่  7   กุมภาพนัธ์    พ.ศ. 2555    
--------------------------------------------------------- 

                       องคก์ารบริหารส่วนต าบลกแุหระ  ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่  “องคก์ารบริหารส่วนต าบล” มีความประสงคส์อบราคาจา้งท า  ใน ใน 
โครงการซ่อมแซมถนนสาย สปก. หมู่ที ่2 โดยใช้เคร่ืองจกัรเกรดวชัพชืและผวิทาง ความกว้างเฉลีย่ 6.00  เมตร  ยาว 2,340  เมตร  ลงหินผ ุ
ถมหลุมบ่อ  จ านวน  330  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดเกลีย่ พรมน า้ให้ได้ความช้ืนแล้วบดอดัผวิจราจร  ตั้งจ่ายจากเงนิจ่ายขาดเงนิสะสม
ต าบลกแุหระ  อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช   โดยมีขอ้แนะน าและขอ้ก าหนด  ดงัต่อไปน้ี 
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 แบบรูปรายการรายละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสญัญาจา้ง 
1.4 แบบหนงัสือค ้าประกนั (หลกัประกนัสญัญา) 
1.5 ………………………… 
1.6 ………………………… 

2.คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา 
              2.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งท างานท่ีสอบราคาจา้ง  และตอ้งไม่เป็นผูถู้กแจง้เวยีนช่ือผูท้ิ้งงานทางราชการ  
รัฐวสิาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  หรือหา้มติดต่อหรือหา้มเขา้เสนอราคากบัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
              2.2  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคา
ไดมี้ค าสัง่ใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
              2.3  ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกบังานท่ีสอบราคาจา้งในวงเงินไม่นอ้ยกวา่ 
62,000.- บาท (-หกหมืน่สองพนับาทถ้วน-)  และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สญัญาโดยตรงกบัส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ
บริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัใหมี้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  รัฐวสิาหกิจ  หรือหน่วยงาน
เอกชนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเช่ือถือ 
         3.หลกัฐานการเสนอราคา 
           ผูเ้สนอราคาตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานแนบมาพร้อมกบัซองสอบราคาดงัน้ี 
              3.1  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั  และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถา้มี) พร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 
              3.2 หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคา
แทน 
              3.3   ส าเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง  ( ในกรณีท่ีมีการก าหนดผลงานตามขอ้ 2.3) 
              3.4  บญัชีรายการก่อสร้าง  หรือใบแจง้ปริมาณงาน  ซ่ึงตอ้งแสดงรายการวสัดุ  อุปกรณ์  ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง ๆ  รวมทั้ง
ก าไรไวด้ว้ย 

          3.5  บญัชีรายการเอกสารทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองสอบราคา 
             4. การยืน่ซองสอบราคา 
              4.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่เสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาน้ีโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน  และจะตอ้งท าการ
กรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น  ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน  จ านวนเงินท่ีเสนอจะตอ้งระบุตรงกนัทั้งตวัเลข 
และตวัอกัษรโดยไม่มีการขดูลบหรือแกไ้ข  หากมีการขดูลบ  ตก  แกไ้ข  เปล่ียนแปลงจะตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคา  พร้อมประทบัตรา 
(ถา้มี) ก ากบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 
 
 



 
              4.2  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุและราคาในบญัชีรายการก่อสร้างใหค้รบถว้น 
                     ในการเสนอราคา   ใหเ้สนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และ
หรือต่อรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาใหถู้กตอ้ง  ทั้งน้ี  ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ  ถา้
ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัใหถื้อตวัหนงัสือเป็นส าคญั  โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และค่าใชจ่้าย
ทั้งปวงไวแ้ลว้ 
                   ราคาท่ีเสนอ  จะตอ้งเสนอก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่ …30…วนั  นบัแต่วนัเปิดซองสอบราคา  โดยภายในก าหนดยนืราคาผู ้
เสนอราคาตอ้งรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได ้
              4.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จไม่เกิน…60…วนั  นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญาจา้ง  หรือวนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือแจง้จากองคก์ารบริหารส่วนต าบลใหเ้ร่ิมท างาน 
              4.4  ก่อนยืน่ซองสอบราคา  ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสญัญา  แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ี้ถว้นและเขา้ใจเอกสารสอบ
ราคาทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
              4.5 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยืน่ซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหนา้ซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดย
ระบุไวท่ี้หนา้ซองวา่ “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา จา้งเลขท่ี  “7/2555”  โดยยืน่โดยตรงต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบล   ระหวา่ง
วนัท่ี   7    กมุภาพนัธ์    2555   ถึงวนัท่ี    20  กมุภาพนัธ์  2555    ระหวา่งเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ . ส านกังานองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลกแุหระ ต าบลกแุหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช  และวนัที ่ 21  กมุภาพนัธ์  2555  ระหวา่งเวลา  09.00 – 09.30 น.  
ณ. ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซ้ือหรือการจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลระดบัอ าเภอ ( ท่ีวา่การอ าเภอทุ่งใหญ่ )               
           เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแลว้จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซอง
สอบราคาใน วนัที ่ 22  กมุภาพนัธ์  2555  ตั้งแต่เวลา   09.00 น.   เป็นตน้ไป 
 5.  หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 

5.1 ในการสอบราคาคร้ังน้ี  องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตดัสินดว้ยราคารวม 
              5.2  หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้  2  หรือยืน่หลกัฐานการเสนอราคาไม่ถูกตอ้ง  หรือไม่ครบถว้นตามขอ้  
3  หรือยืน่ซองสอบราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้  4  แลว้  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอรายนั้น  เวน้แต่เป็น
ขอ้ผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเลก็นอ้ย  หรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญั  ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีท่ี
พิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 
              5.3  องคก์ารบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา  โดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณี  ดงัต่อไปน้ี 
                   (1)  ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้น  ในบญัชีผูรั้บเอกสารสอบราคา  หรือในหลกัฐานการรับเอกสารสอบราคาขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล 
                   (2)  ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                   (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระส าคญัหรือมีผลท าใหเ้กิดความ
ไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 
                   (4)  ราคาท่ีเสนอมีการขดูลบ  ตก  เติม  แกไ้ข  เปล่ียนแปลง  โดยผูเ้สนอราคามิไดล้งลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา  (ถา้มี)  
ก ากบัไว ้

   5.4  ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการท าสญัญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีสิทธิให้
ผูเ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือขอ้เท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้สนอราคาได ้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีสิทธิท่ีจะไม่รับ
ราคาหรือไม่ท าสญัญาหากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 
              5.5  องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได ้ และ
พิจารณาเลือกจา้งในจ านวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ได้
สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งน้ี  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั   และใหถื้อวา่การตดัสินขององคก์ารบริหารส่วน  ต าบลเป็นเด็ดขาด  ผู ้
เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได ้ รวมทั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคา
เสมือนเป็นผูท้ิ้งงานหากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกนัในการเสนอราคา 
 



 
              ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาต ่าสุดเสนอราคาต ่าจนคาดหมายไดว้า่ไม่อาจด าเนินงานตามสญัญาได ้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะใหผู้เ้สนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลกัฐานท่ีท าใหเ้ช่ือไดว้า่ผูเ้สนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบ
ราคาจา้งใหเ้สร็จสมบูรณ์  หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได ้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผูเ้สนอรายนั้น 
6.   การท าสัญญา 
                   ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งท าสญัญาจา้งตามแบบสญัญาดงัระบุไวใ้นขอ้  1.3  กบัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ภายใน  7  วนั  
นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้  และจะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อยละหา้  ของราคาค่าจา้งท่ีสอบราคาได ้ ใหอ้งคก์าร
บริหารส่วนต าบลยดึถือไวใ้นขณะท าสญัญา  โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งใด  ดงัต่อไปน้ี 

6.1 เงินสด 
              6.2  เช็คท่ีธนาคารสัง่จ่ายใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนต าบล  โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท าสญัญาหรือก่อนหนา้นั้นไม่เกิน  3  วนัท าการ
ของทางราชการ 
              6.3  หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารในประเทศ  ตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.4 
              6.4  พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

   6.5   หนงัสือค ้าประกนัของบริษทัเงินทุนท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการการเงินทุนเพ่ือการพา นิชและประกอบธุรกิจค ้า
ประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายช่ือบริษทัเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยไดแ้จง้เวยีนใหห้น่วยงานราชการ
ต่าง ๆ  ทราบแลว้  โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามตวัอยา่งหนงัสือค ้าประกนัของธนาคารตามคณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุก าหนด (การใช้
หลกัประกนัตามขอ้น้ีใชเ้ฉพาะสญัญาจา้งก่อสร้างท่ีมีวงเงินไม่เกิน  10  ลา้นบาท) 
              หลกัประกนัสญัญาน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน  15  วนั  นบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการสอบราคา (ผูรั้บจา้ง) พน้จากขอ้ผกูพนั
ตามสญัญาจา้งแลว้ 
              7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
                   องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าจา้ง  โดยแบ่งออกเป็น…………-………งวด  ดงัน้ี 
                   งวดท่ี 1  เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ…………-…………….ของค่าจา้ง  เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ใหแ้ลว้เสร็จภายใน……………………วนั   
                   งวดท่ี 2  เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ…………-…………….ของค่าจา้ง  เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ใหแ้ลว้เสร็จภายใน……………………วนั   
                   งวดท่ี 3  เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ…………-…………….ของค่าจา้ง  เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ใหแ้ลว้เสร็จภายใน……………………วนั   
                   งวดท่ี 4  เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ…………-…………….ของค่าจา้ง  เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ใหแ้ลว้เสร็จภายใน……………………วนั  
                   งวดสุดทา้ย  เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ…100…ของค่าจา้ง  เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานทั้งหมดใหแ้ลว้เสร็จ 
เรียบร้อยตามสญัญา  รวมทั้งท าสถานท่ีก่อสร้างใหส้ะอาดเรียบร้อย 
              8.  อตัราค่าปรับ 
                   ค่าปรับตามแบบสญัญาจา้งจะก าหนดในอตัราร้อยละ…0.10…..ของค่าจา้งตามสญัญาจา้งต่อวนั 

9.   การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
                   ผูช้นะการสอบราคาซ่ึงไดท้ าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ  หรือท าสญัญาจา้งตามแบบดงัระบุในขอ้  1.3  แลว้แต่กรณี  จะตอ้ง
รับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจา้งท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่……-……..เดือน……1……..ปี  นบัถดัจากวนัท่ีองคก์าร 
 
 



 
บริหารส่วนต าบลไดรั้บมอบงาน  โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน…15…วนั  นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บ
แจง้ความช ารุดบกพร่อง 
              10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
10.1 เงินค่าจา้งส าหรับงานจา้งคร้ังน้ี  ไดม้าจากเงินงบประมาณ ประเภทจ่ายขาดเงนิสะสม   
10.2 การลงนามในสญัญาจะกระท าไดต้่อเม่ือองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บอนุมติัและโอนเงินค่าก่อสร้างจาก  งบประมาณเงิน
งบประมาณ  ประเภทจ่ายขาดเงนิสะสม  แลว้เท่านั้น 
10.3        เม่ือองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลงจา้งตามสอบราคาจา้ง 
แลว้  ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสัง่หรือน าส่ิงของมาเพ่ืองานจา้งดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ  และของนั้นตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรือในเสน้ทางท่ี
มีเรือไทยเดินอยู ่ และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผูเ้สนอราคา  ซ่ึงเป็นผูรั้บจา้ง
จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพานิชนาว ี ดงัน้ี 
                   (1)  แจง้การสัง่หรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการพา นิชนาวภีายใน  7  วนั  
นบัถดัจากวนัท่ีผูรั้บจา้งสัง่หรือซ้ือของจากต่างประเทศ  เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกเรือ
อ่ืนได ้
                   (2) จดัการใหส่ิ้งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย  เวน้
แต่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการพา นิชนาวใีหบ้รรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย  ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บ
อนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 
                   (3)  ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตามขอ้  (1)  หรือ  (2)  ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพานิชนาว ี
              10.3     ผูเ้สนอราคาซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บคดัเลือกแลว้ไม่ไปท าสญัญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการ
ก าหนดระบุไวใ้นขอ้ 6  องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหาย (ถา้มี) รวมทั้งพิจารณาใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 

10.4  องคก์ารบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ข  เพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดในแบบสญัญาใหเ้ป็นไปตามความเห็น
ของอยัการจงัหวดัหรือส านกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
 11.  มาตรฐานฝีมอืช่าง 

                   เม่ือองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลงจา้งก่อสร้างตามประกาศน้ีแลว้  ผู ้
เสนอราคาจะตอ้งตกลงวา่ในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าว  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีและใชผู้ผ้า่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก
กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม  หรือผูมี้วฒิุบตัรระดบั  ปวช. ปวส. และ ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง
ใหเ้ขา้รับราชการได ้ ในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ  10  ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะตอ้งมีช่างจ านวนอยา่งนอ้ย  1  คน  ในแต่ละสาขาช่าง
ดงัต่อไปน้ี 
                   11.1………ช่างก่อสร้าง……………………. 
                   11.2………ช่างโยธา……...………………… 
                   11.3………ช่างส ารวจ……………………… 
              12.  ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้างผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและระเบียบไดก้ าหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 
 

       องคก์ารบริหารส่วนต าบลกแุหระ 
    (ลงช่ือ)  

 
 

 (นายสมหมาย  ด าเกล้ียง ) 
 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลกแุหระ 

      


