
 

 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย 
เรื่อง  สอบราคาจ�างโครงการก�อสร�างลานจอดรถขององค�การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย 

  อําเภอแวงน�อย   จังหวัดขอนแก�น   
******************************************************* 

                    ด�วยองค
การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย  มีความประสงค
จะสอบราคาจ�างเหมาโครงการก�อสร�าง   
ลานจอดรถขององค
การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย  ตามรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

                     โครงการก�อสร�างลานจอดรถขององค
การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย   โดยก�อสร�างโครงหลังคา
เหล็กมุงด�วยหลังคาเหล็กเมทัลชีท ขนาดพ้ืนท่ีกว�าง 5.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร ความสูงด�านหน�าสูง  3.00 เมตร  
ความสูงด�านหลังสูง  2.50  เมตร  ก�อสร�างสองฝ34งของลานจอดรถ  พร�อมตีเส�นพ้ืนจุดจอดลานจอดรถให�เรียบร�อย 
รายละเอียดตามแบบแปลองค
การบริหารส�วนตําบลแวงน�อยกําหนด   พร�อมป6ายประชาสัมพันธ
โครงการ   จํานวน  
1  ป6าย   ราคากลาง   232,400.-บาท   (สองแสนสามหม่ืนสองพันสี่ร�อยบาทถ�วน) 

ผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. เป=นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาชีพรับจ�างทํางานท่ีสอบราคาดังกล�าว 

                 2.  ไม�เป=นผู�ท่ีถูกแจ�งเวียนชื่อเป=นผู�ท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน�วยการบริหาร
ราชการส�วนท�องถ่ิน  ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 

3.  มีผลงานการก�อสร�างประเภทเดียวกันในวงเงินไม�น�อยกว�า  ในวงเงินตามรายโครงการ  
โครงการละ  70,000.-  บาท   

                      กําหนดดูสถานท่ีก�อสร�าง   ในวันท่ี   4    กันยายน   2556   ระหว�างเวลา  13.00  น.   ถึงเวลา    
16.30 น.  ณ สถานท่ีก�อสร�างโครงการ  และกําหนดรับฟ3งคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันท่ี  4  กันยายน   
2556   เวลา  13.00  น.  ถึง  16.30  น.  ณ  สํานักงานองค
การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย 

   กําหนดยื่นซองสอบราคา  ต้ังแต�วันท่ี  21  สิงหาคม   2556  ถึงวันท่ี   4   กันยายน  พ.ศ.  
2556  ระหว�างเวลา  08.30  น.  ถึง 16.30  น. ณ งานพัสดุ  ส�วนการคลัง  องค
การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย  
สําหรับวันท่ี  5   กันยายน   2556   ณ  ศูนย
รวมข�อมูลข�าวสารการจัดซ้ือจัดจ�างขององค
การบริหารส�วนตําบล
ระดับอําเภอ       (ท่ีว�าการอําเภอแวงน�อยชั้น 2)  และกําหนดเปHดซองใบเสนอราคาในวันท่ี   6 กันยายน  2556  
ต้ังแต�เวลา  09.30  น.  เป=นต�นไป  ณ  ศูนย
รวมข�อมูลข�าวสารการจัดซ้ือจัดจ�างขององค
การบริหารส�วนตําบล
ระดับอําเภอ   (ท่ีว�าการอําเภอแวงน�อย  ชั้น  2) 

 

/ผู�สนใจติดต�อ........................... 
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            ผู�สนใจติดต�อขอรับ/ซ้ือเอกสารสอบราคาในราคา   ชุดละ  1,000.-บาท    ได�ท่ีสํานักงาน
องค
การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย  ระหว�างวันท่ี   21   สิงหาคม   พ.ศ.  2556   ถึงวันท่ี  5  กันยายน  พ.ศ. 
2556   หรือสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข  0-4349-9533  ในวันและเวลาราชการ  หรือทางเว็บไซด
 www. 
Waengnoiy.go.th และ  www.gprocurement.go.th        

                       ประกาศ   ณ     วันท่ี   21    เดือน    สิงหาคม   พ.ศ.   2556  

 
                                           
                                              (ลงชื่อ) 

                                     (นายมงคล   พลบํารุง) 
                          นายกองค
การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    เอกสารสอบราคาจ�าง  เลขที่  12/2556 
การจ�างเหมาโครงการก�อสร�างลานจอดรถขององค�การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย  

อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก�น   

ตามประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย  ลงวันที่  21  สิงหาคม  พ.ศ. 2556 

                 องค
การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย ซ่ึงต�อไปนี้เรียกว�า  “ องค
การบริหารส�วนตําบล ”  มีความ
ประสงค
จะสอบราคาจ�างเหมาโครงการก�อสร�างลานจอดรถขององค
การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย  ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

                 โครงการก�อสร�างลานจอดรถขององค
การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย   โดยก�อสร�างโครงหลังคาเหล็ก
มุงด�วยหลังคาเหล็กเมทัลชีท  ขนาดพ้ืนท่ีกว�าง 5.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร ความสูงด�านหน�าสูง  3.00 เมตร  
ความสูงด�านหลังสูง  2.50  เมตร  ก�อสร�างสองฝ34งของลานจอดรถ  พร�อมตีเส�นพ้ืนจุดจอดลานจอดรถให�เรียบร�อย 
รายละเอียดตามแบบแปลองค
การบริหารส�วนตําบลแวงน�อยกําหนด   พร�อมป6ายประชาสัมพันธ
โครงการ   จํานวน  
1  ป6าย   ราคากลาง   232,400.-บาท   (สองแสนสามหม่ืนสองพันสี่ร�อยบาทถ�วน) 

โดยมีข�อแนะนําและข�อกําหนดดังต�อไปนี้ 

                1.  เอกสารแนบท�ายเอกสารสอบราคา 
1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจ�าง 
1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันสัญญา) 

                  1.5………………………………………………………………………. 

                 2. คุณสมบัติของผู�เสนอราคา 
2.1 ผู�เสนอราคาต�องเป=นผู�มีอาชีพรับจ�างทํางานท่ีสอบราคาจ�าง    และต�องไม�เป=นผู�ถูกแจ�ง

เวียนชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ หรือ  หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน หรือ  ห�ามติดต�อ 
หรือห�ามเข�าเสนอราคากับองค
การบริหารส�วนตําบล 

2.2 ผู�เสนอราคาต�องไม�เป=นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน   ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาล
ไทย    เว�นแต�รัฐบาลของผู�เสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์และความคุ�มกันเช�นว�านั้น 

        2.3  ผู�เสนอราคาต�องเป=นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา   มีผลงานก�อสร�างประเภทเดียวกัน
กับงานท่ีสอบราคาจ�างในวงเงินไม�น�อยกว�า   70,000.-บาท    
และเป=นผลงานท่ีคู�สัญญาโดยตรงกับส�วนราชการหน�วยงานตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการส�วน
ท�องถ่ินหน�วยงานอ่ืนซ่ึงกฎหมายบัญญัติให�มีฐานะเป=นราชการบริหารส�วนท�องถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือ หน�วยงาน
เอกชนท่ีองค
การบริหารส�วนตําบลเชื่อถือ 
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3.  หลักฐานการเสนอราคา 
                 ผู�เสนอราคาจะต�องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร�อมกับซองสอบราคาดังนี้ 

                                    3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ�นส�วนบริษัท และสําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค�าเพ่ิม   (ถ�ามี) พร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง 

           3.2 หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปHดอากรแสตมปcตามกฏหมายในกรณีท่ีผู�เสนอราคามอบอํานาจ
ให�บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

                                 3.3 สําเนาหนังสือรับรองผลงานก�อสร�างพร�อมท้ังรับรองสําเนา  (ในกรณีท่ีมีการกําหนด
ผลงานตามข�อ 2.3) 

                                      3.4 บัญชีรายการก�อสร�าง   หรือใบแจ�งปริมาณงาน ซ่ึงจะต�องแสดงรายการวัสดุ   
อุปกรณ
   ค�าแรงงาน  ภาษี  ประเภทต�าง ๆ รวมท้ังกําไรไว�ด�วย 

                        3.5 บัญชีรายการเอกสารท้ังหมดท่ีได�ยื่นพร�อมกับซองราคา 

            4.   การย่ืนซองสอบราคา 
       4.1  ผู�เสนอราคาต�องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว�ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม�มี

เง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น  และ จะต�องกรอกข�อความให�ถูกต�องครบถ�วน  ลงลายมือชื่อของผู�เสนอราคาให�ชัดเจน   
จํานวนเงินท่ีเสนอจะต�องระบุตรงกันท้ังตัวเลข  และตัวอักษร โดยไม�มีการขีดลบ  หรือ  แก�ไข หากมีการขูดลบ  
ตก เติม  แก�ไข เปลี่ยนแปลง   จะต�องลงลายมือชื่อเสนอราคา พร�อมประทับตรา (ถ�ามี)  กํากับไว�ด�วยทุกแห�ง 

             4.2  ผู�เสนอราคาจะต�องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก�อสร�างให�ครบถ�วน 
ในการเสนอราคา  ให�เสนอเป=นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม  และหรือราคาต�อ
หน�วย  และหรือต�อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว�ท�ายใบเสนอราคาให�ถูกต�อง   ท้ังนี้  ราคารวมท่ีเสนอจะต�อง
ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ   ถ�าตัวเลขและตัวหนังสือไม�ตรงกันให�ถือตัวหนังสือเป=นสําคัญ โดยคิดราคารวม
ท้ังสิ้นซ่ึงรวมค�าภาษีมูลค�าเพ่ิม   ภาษีอากรอ่ืน  และค�าใช�จ�ายท้ังปวงไว�แล�ว 

                        ราคาท่ีเสนอ จะต�องเสนอกําหนดยืนราคาไม�น�อยกว�า 30 วัน นับต้ังแต�วันเปHดซองสอบราคา
โดยภายในกําหนดยื่นราคาผู�เสนอราคาต�องรับผิดชอบราคาท่ีตนได�เสนอไว�  และจะถอนการเสนอราคามิได� 

                        4.3  ผู�เสนอราคาจะต�องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก�อสร�างแล�วเสร็จไม�เกิน   45   วัน  นับ
จากวันลงนามในสัญญาจ�างหรือวันท่ีได�รับหนังสือแจ�งจากองค
การบริหารส�วนตําบลให�เริ่มทํางาน 

                    4.4  ก�อนยื่นซองสอบราคา   เสนอราคาควรตรวจดูร�างสัญญา   แบบรูปและรายละเอียด  
ฯลฯ  ให�ถ่ีถ�วนและเข�าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก�อนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบ
ราคา 

                  4.5  ผู�เสนอราคาจะต�องยื่นสอบราคาท่ีปHดผนึกซองเรียบร�อยจ�าหน�าซองถึง ประธานคณะกรรม 
การเปHดซองสอบราคา  โดยระบุไว�ท่ีหน�าซองว�า  “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ�าง เลขท่ี  12/2556 ”   
โดยยื่นโดยตรงต�อเจ�าหน�าท่ีพัสดุ ในวันท่ี  21 สิงหาคม  2556  ถึงวันท่ี  4  กันยายน  2556  ระหว�างเวลา  
08.30 น.   ถึงเวลา 16.30 น.  ในเวลาราชการ  ณ  งานพัสดุ   ส�วนการคลัง  องค
การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย   
สําหรับในวันท่ี  5  กันยายน   2556  กําหนดยื่นซองสอบราคา  เวลา  08.30 น.  ถึงเวลา 16.30 น.  ณ  ศูนย
รวม
ข�อมูลข�าวสารการซ้ือหรือการจ�างขององค
การบริหารส�วนตําบลระดับอําเภอ (ท่ีว�าการอําเภอแวงน�อย  ชั้น  2)  

                         เม่ือพ�นกําหนดยื่นซองสอบราคาแล�วจะไม�รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการ
เปHดซองสอบราคาจะเปHดซองสอบราคาใน วันท่ี  6  กันยายน   2556   ต้ังแต�เวลา  09.30  น. เป=นต�นไป 
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          5.  หลักเกณฑ�และสิทธิในการพิจารณาราคา  

                        5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้  องค
การบริหารส�วนตําบลจะพิจารณาตัดสิน  ด�วยราคารวม  
และจะพิจารณาผู�รับจ�างท่ีอยู�ในฐานเดียวกัน  สําหรับผู�รับจ�างท่ีไม�จดภาษีมูลค�าเพ่ิม  หากเปBนผู�ได�รับการ
คัดเลือก  อบต. จะหักภาษีมูลค�าเพ่ิมก�อน  จึงเปBนวงเงินทําสัญญา                     

                         5.2  หากผู�เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม�ถูกต�องตาม  ข�อ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา   
ไม�ถูกต�อง  หรือไม�ครบถ�วนตาม  ข�อท่ี 3  หรือยื่นซองสอบราคาไม�ถูกต�องตาม  ข�อ 4  แล�ว  คณะกรรมการเปHด
ซองสอบราคา  จะไม�รับพิจารณาราคาของผู�เสนอราคารายนั้น   เว�นแต�เป=นข�อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน�อย 
หรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส�วนท่ีมิใช�สาระสําคัญ  ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว�า
จะเป=นประโยชน
ต�อองค
การบริหารส�วนตําบลเท�านั้น 

                            5.3 องค
การบริหารส�วนตําบลสงวนสิทธิไม�พิจารณาราคาของผู�เสนอราคา  โดยไม�มีการผ�อน
ผันในกรณี  ดังต�อไปนี้ 

                    (1)   ไม�ปรากฏชื่อผู�เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู�รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององค
การบริหารส�วนตําบล 

                               (2)  ไม�กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู�เสนอราคาอย�างหนึ่ง
อย�างใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา  

                   (3)  เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป=น
สาระสําคัญ  หรือมีผลทําให�เกิดความได�เปรียบเสียเปรียบแก�ผู�เสนอราคารายอ่ืน 

                               (4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบตก เติม แก�ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู�เสนอราคามิได�ลงลายมือชื่อ
พร�อมประทับตรา (ถ�ามี)  กํากับไว� 

            5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปHดซองสอบราคาหรือ
องค
การบริหารส�วนตําบลมีสิทธิให�ผู�เสนอราคาชี้แจงข�อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข�อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องกับ ผู�
เสนอราคาได�  องค
การบริหารส�วนตําบลมีสิทธิท่ีจะไม�รับราคาหรือไม�ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล�าวไม�มีความ
เหมาะสมหรือไม�ถูกต�อง 

      5.5  องค
การบริหารส�วนตําบลทรงไว�ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม�รับราคาตํ่าสุด   หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได�  และอาจพิจารณาเลือกจ�างในจํานวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม�พิจารณาจัดจ�างเลยก็ได�สุดแต�จะพิจารณา  ท้ังนี้  เพ่ือประโยชน
ของทาง
ราชการเป=นสําคัญ  และให�ถือว�าการตัดสินขององค
การบริหารส�วนตําบลเป=นเด็ดขาด ผู�เสนอราคาจะเรียกร�อง
ค�าเสียหายใด ๆ  มิได�   รวมท้ังองค
การบริหารส�วนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู�เสนอ
ราคาเสมือนเป=นผู�ท้ิงงาน   หากมีเหตุท่ีเชื่อได�ว�าการเสนอราคากระทําไปโดยไม�สุจริต  หรือมีการสมยอมกันใน
การเสนอราคา 

                     ในกรณีท่ีผู�เสนอราคาตํ่าสุดเสนอราคาตํ่าสุดจนคาดหมายได�ว�าไม�อาจดําเนินการตามสัญญาได�  
คณะกรรมการเปHดซองสอบราคาหรือองค
การบริหารส�วนตําบลจะให�ผู�เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทํา
ให�เชื่อถือได�ว�าผู�เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ�างให�เสร็จสมบูรณ
  หากคําชี้แจงไม�เป=นท่ีรับฟ3งได�  
องค
การบริหารส�วนตําบลมีสิทธิท่ีจะไม�รับราคาของผู�เสนอราคารายนั้น 
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6.  การทําสัญญาจ�าง                                  

                        ผู�ชนะการสอบราคาจะต�องทําสัญญาจ�างตามแบบสัญญาดังระบุในข�อ  1.3  กับองค
การ
บริหารส�วนตําบล  ภายใน   5   วัน  นับถัดจากวันท่ีได�รับแจ�ง   และจะต�องวางหลักประกันสัญญาเป=นจํานวนเงิน
เท�ากับ   ร�อยละ  5  ของราคาค�าจ�างท่ีสอบราคาได� ให�องค
การบริหารส�วนตําบลยึดถือไว�ในขณะทําสัญญาโดยใช�
หลักประกันอย�างใดอย�างหนึ่ง ดังต�อไปนี้ 

   6.1 เงินสด 
                      6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายให�แก�องค
การบริหารส�วนตําบล  โดยเป=นเช็คลงวันท่ี ท่ีทําสัญญาหรือ
ก�อนหน�านั้น   ไม�เกิน  3  วันทําการของทางราชการ 

              6.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข�อ1.4 
 6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                      6.5  หนังสอืคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนท่ีได�รับอนุญาตให�ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการ
พาณิชย
  และประกอบการธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ี
ธนาคารแห�งประเทศไทยได�แจ�งเวียนให�ส�วนราชการต�างๆ ให�ทราบแล�ว  โดยอนุโลมให�ใช�ตามตัวอย�างหนังสือคํ้า
ประกันของธนาคารตามท่ีคณะกรรมการว�าด�วยการพัสดุกําหนด  (การใช�หลักประกันตามข�อนี้ใช�เฉพาะสัญญาจ�าง
ก�อสร�างท่ีมีวงเงินไม�เกิน  10  ล�านบาท)     

                      หลักประกันนี้จะคืนให�โดยไม�มีดอกเบ้ียภายใน  15  วัน   นับถัดจากวันท่ีผู�ชนะการสอบราคา   
(ผู�รับจ�าง)  พ�นจากข�อผูกพันตามสัญญาจ�างแล�ว       

7.  ค�าจ�างและการจ�ายเงิน (สัญญาเปBนราคาเหมาเปBนงวด)      
องค
การบริหารส�วนตําบลจะจ�ายเงินค�าจ�าง   โดยแบ�งออกเป=น   1     งวด   ดังนี้ 

                  งวดท่ี  1  เป=นจํานวนเงินในอัตราร�อยละ….……-….…….…....ของค�าจ�าง เม่ือผู�รับจ�างได�ปฏิบัติงาน 

…………………………………………………………………………….…………………………………….…….. ให�แล�วเสร็จภายใน..........-..........วัน      

                      งวดท่ี  2  เป=นจํานวนเงินในอัตราร�อยละ….…..-……….…ของค�าจ�าง  เม่ือผู�รับจ�างได�ปฏิบัติงาน  
.........................................................................................................................ให�แล�วเสร็จภายใน...........-..........วัน             
                      งวดท่ี  3  เป=นจํานวนเงินในอัตราร�อยละ….…..-……….ของค�าจ�าง  เม่ือผู�รับจ�างได�ปฏิบัติงาน 
……………………………………………………………………………………………………...… ให�แล�วเสร็จภายใน.........-............วัน   

           งวดท่ี  4  เป=นจํานวนเงินในอัตราร�อยละ…………-………ของค�าจ�าง  เม่ือผู�รับจ�างได�ปฏิบัติงาน 
……………………………………………………………………………………………………….….ให�แล�วเสร็จภายใน………-…………วัน   

      งวดสุดท�าย  เป=นจํานวนเงินในอัตราร�อยละ   100    ของค�าจ�าง  เม่ือผู�รับจ�างได�ปฏิบัติงานท้ังหมด
ให�แล�วเสร็จเรียบร�อยตามสัญญา  รวมท้ังสถานท่ีก�อสร�างให�สะอาดเรียบร�อย     

 8.  อัตราค�าปรับ  
               ค�าปรับตามแบบสัญญาจ�างจะกําหนดในอัตราร�อยละ  0.10 ของค�าจ�างตามสัญญาต�อวัน 

9.  การรับประกันความชํารุดบกพร�อง   
                       ผู�ชนะการสอบราคาซ่ึงได�ทําข�อตกลงเป=นหนังสือ  หรือทําสัญญาจ�างตามแบบดังระบุในข�อ  1.3  
แล�วแต�กรณีจะต�องรับประกันความชํารุดบกพร�องของงานท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม�น�อยกว�า  -   เดือน   2   ปg           
นับถัดจากวันท่ีองค
การบริหารส�วนตําบลได�รับมอบงาน โดยผู�รับจ�างต�องรีบจัดการซ�อมแซมแก�ไขให�ใช�การได�ดี
ดังเดิมภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันท่ีได�รับแจ�งความชํารุดบกพร�อง  
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             10. ข�อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
                          10.1   เงินค�าจ�างสําหรับงานจ�างครั้งนี้  ได�มาจากงบประมาณรายจ�ายประจําปgงบประมาณ  
พ.ศ. 2556  การลงนามในสัญญาจะกระทําได�ต�อเม่ือองค
การบริหารส�วนตําบลได�รับการพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณรายจ�ายประจําปgงบประมาณ  พ.ศ. 2556  แล�วเท�านั้น 
                          10.2   เม่ือองค
การบริหารส�วนตําบลได�คัดเลือกผู�เสนอราคารายใดให�ผู�รับจ�าง   และได�ตกลง
จ�างตามสอบราคาจ�างแล�ว  ถ�าผู�รับจ�างจะต�องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานดังกล�าวเข�ามาจากต�างประเทศ   และ
ของนั้นต�องนําเข�ามาทางเรือในเส�นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู�   และสามารถให�บริการรับขนได�ตามท่ีรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู�เสนอราคาซ่ึงเป=นผู�รับจ�างจะต�องปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยการส�งเสริมการ
พาณิชยนาวี  ดังนี้    

               (1)   แจ�งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล�าวเข�ามาจากต�างประเทศต�อสํานักงานคณะกรรมการ
ส�งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันท่ีผู�รับจ�างสั่งหรือซ้ือของจากต�างประเทศ เว�นแต�เป=นของท่ี
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืน   
                             (2)   จัดการให�สิ่งของดังกล�าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช�นเดียวกับเรือไทย
จากต�างประเทศมายังประเทศไทย  เว�นแต�จะได�รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการพาณิชย
นาวีให�
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช�เรือไทย  ซ่ึงจะต�องได�รับอนุญาตเช�นนั้นก�อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป=นของ
ท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืน  
                             (3)   ในกรณีท่ีไม�ปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)    ผู�รับจ�างจะต�องรับผิดตามกฎหมายว�าด�วย
การส�งเสริมการพาณิชยนาวี 

           10.3   ผู�เสนอราคาซ่ึงองค
การบริหารส�วนตําบลได�คัดเลือกแล�วไม�ไปทําสัญญาหรือข�อตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดระบุในข�อ  6 องค
การบริหารส�วนตําบลอาจพิจารณาเรียกร�องให�ชดใช�ความ
เสียหาย   (ถ�ามี)   รวมท้ังจะพิจารณาให�เป=นผู�ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

                 10.4    องค
การบริหารส�วนตําบลสงวนสิทธท่ีิจะแก�ไข   เพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข�อกําหนดใน
แบบสัญญาให�เป=นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถ�ามี) 

             11. มาตรฐานฝLมือช�าง 
 เม่ือองค
การบริหารส�วนตําบลได�คัดเลือกผู�เสนอราคารายใดให�เป=นผู�รับจ�างและได�ตกลงจ�าง

ก�อสร�างตามประกาศนี้แล�ว   ผู�เสนอราคาจะต�องตกลงว�าในการปฏิบัติงานก�อสร�างดังกล�าว   ผู�เสนอราคาจะต�องมี
และใช�ผู�ผ�านการทดสอบมาตรฐานฝgมือช�างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม    หรือ  ผู�มีวุฒิบัตรระดับ  
ปวช.  ปวส.  และ ปวท.  หรือเทียบเท�าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให�เข�ารับราชการได�   ในอัตราไม�ต่ํา
กว�าร�อยละ  10   ของแต�ละสาขาช�าง  แต�จะต�องมีช�างจํานวนอย�างน�อย   1  คน  ในแต�ละสาขาช�างดังต�อไปนี้ 

  11.1………………………….…………………….………………………………………….. 

  11.2……………….……………….………………………………………………………….. 

  11.3…………………………………………………………………………………………….. 

            12. ในระหว�างระยะเวลาการก�อสร�างผู�รับจ�างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ท่ีกฎหมายและระเบียบได�   
กําหนดไว�โดยเคร�งครัด  

 
 

องค
การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย 
วันท่ี  21  เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.  2556 


