
              

               
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลพญาแมน 

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการถมดินตลาดสด  อบต.พญาแมน   
  หมู่ที่  4  ตําบลพญาแมน  อําเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดติถ์ 

------------------------------------- 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลพญาแมน   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการถมดินตลาดสด  

อบต.พญาแมน หมูที ่ 4  บ้านพญาแมน  ตําบลพญาแมน  อําเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์  ขนาดกว้าง  21.00 เมตร  
ยาว 64.00 เมตร  สูงเฉลี่ย  2.80  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมน่้อยกว่า  1,344  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน 
ที่องค์การบริหารส่วนตําบลพญาแมนกําหนด พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย โดยมีราคากลาง  246,000.-บาท  
(-สองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-) 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาดังกล่าว 
2. ไม่เป็นผู้ที่ถกูแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการ             

       ส่วนท้องถิ่น  ในขณะทีย่ื่นซองสอบราคา 
3.  มีผลงานกอ่สร้างประเภทเดียวกัน   ในวงเงินไม่น้อยกว่า  98,400.-บาท 
 กําหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ให้ผู้ซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง  ไปดูสถานที่ด้วยตนเองโดยถือว่าได้ทราบ 

สถานที่ก่อสร้าง  ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว  เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทํางานจะนํามาอ้าง 
ให้พ้นความรับผิดต่อองค์การบริหารส่วนตําบล  มิได้ 
 กําหนดยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที 22 มีนาคม 2555 – 4 เมษายน 2555 ในวันและเวลาราชการ   
ณ  ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลพญาแมน  โดยกําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  30  มนีาคม  2555   
เวลา  13.00 – 15.00 น. ณ   ศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ  
(สํานักงานท้องถิ่นอําเภอพิชัย)   และกําหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  5  เมษายน  2555   ต้ังแต่เวลา 11.00 น.  
เป็นต้นไป   ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (สํานักงานท้องถิ่น 
อําเภอพิชัย )  โดยใช้ใบเสนอราคาขององค์การบริหารส่วนตําบลพญาแมนเท่านั้น 

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาชุดละ  500.-บาท   ได้ที่ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบล 
พญาแมน  ระหว่างวันที่ 22  มีนาคม  2555 – 4  เมษายน  2555  ในวันและเวลาราชการเวลา หรือสอบถาม 
ทางโทรศัพท์หมายเลข  0-5545-5172  ต่อ 13 และ WWW.PHAYAMAN. NET 
 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  22  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2555 

 

                                            (ลงชื่อ)    

   

(นายธนกร   ด้วงภู่ทิม) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพญาแมน 

 



 
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่  3 / 2555 

การจ้างเหมาโครงการถมดินตลาดสด  อบต.พญาแมน 
หมู่ที่  4  บ้านพญาแมน  ตําบลพญาแมน  อําเภอพิชัย   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลพญาแมนลงวันที่  22  มีนาคม  2555 

…………………………. 
องค์การบริหารส่วนตําบลพญาแมน  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตําบล”  มีความประสงค์ 

จะสอบราคาจ้างโครงการถมดินตลาดสด อบต.พญาแมน หมู่ที่ 4 บ้านพญาแมน ตําบลพญาแมน  อําเภอพิชัย  
จังหวัดอุตรดิตถ์  ขนาดกว้าง 21.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร สูงเฉลี่ย  2.80  เมตร  หรอืมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,344 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลพญาแมนกําหนด พร้อมป้ายโครงการ จํานวน  
1 ป้าย ราคากลาง  246,000.-บาท (-สองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-) โดยมีข้อแนะนําแลข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบทา้ยเอกสารสอบราคา  
1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจ้าง 
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)  
1.5 สูตรการปรับราคาก่อสร้าง  (ค่า K) 
1.6 ………………………………… 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียน 

ช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอ
ราคากับองค์การบริหารส่วนตําบล 

2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มผีลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ 
งานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ……98,400.-….. บาท  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้ 
มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเช่ือถือ 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้ 

3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท   และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  

(ถ้าม)ี พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจให ้
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

         /3.3 สําเนาหนังสือ… 
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3.3 สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง (ในกรณทีี่มีการกําหนด 

ผลงานตามข้อ 2.3) 
3.4 บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ์         

ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย 
3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองสอบราคา 

4. การยื่นซองสอบราคา 
  4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งสิ้นและจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมอืชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จํานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้ง
ตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือ
ช่ือผู้เสนอราคา  พร้อมประทับตรา  (ถ้าม)ี  กับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบญัชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
 ในการเสนอราคา  ให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม 

และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ  
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ..60… วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคา   
โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกนิ…30...วัน นับถัดจาก 
วันลงนามในสญัญาจ้าง  หรือวันที่ไดร้ับหนังสอืแจ้งจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลให้เริ่มทํางาน 

4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ  ให ้
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการ 
เปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 3 / 2555” โดยย่ืนโดยตรง 
ต่อองค์การบริหารส่วนตําบล ต้ังแต่วันที่  22  มีนาคม  2555 ถึง  วันที่  4  เมษายน  2555   ในวันและเวลาราชการ    
ณ   ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลพญาแมน  และกําหนดยื่นซองสอบราคา   ในวันที่  30  มีนาคม  2555   
เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ  ศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ 
(สํานักงานท้องถิ่นอําเภอพิชัย)  และกําหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  5  เมษายน  2555  ต้ังแต่เวลา  11.00  น.   
เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (สํานักงานท้องถิ่น 
อําเภอพิชัย) 
 เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   

5.  หลักเกณฑแ์ละสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้   องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
 

/  5.2  หากผู้เสนอ... 
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5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถกูต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลกัฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่

ครบถ้วนตามข้อ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4  แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
จะไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือ 
ที่ผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเปน็
ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้น 

5.3 องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผัน 
ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบญัชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับ 
เอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตําบล 

(2)  ไม่กรอกชือ่นิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด 
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสําคัญ 
หรือมีผลทําใหเ้กิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

(4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ 
พร้อมประทับตรา (ถ้าม)ี กํากับไว้ 

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสญัญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมีสทิธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดทีเ่กี่ยวข้อง 
กับผู้เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธ์ิทีจ่ะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าว 
ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

5.5 องค์การบริหารส่วนตําบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ 
ราคาที่เสนอทัง้หมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ  
และใหถ้ือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ  มิได้  รวมท้ัง
องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมอืนเป็น 

ผู้ทิ้งงาน  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้   
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตําบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน 
ที่ทําให้เช่ือได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้องค์การ
บริหารส่วนตําบลมีสิทธิทีจ่ะไม่รับราคาของผู้เสนอรายนั้น 

6.   การทําสญัญาจ้าง 
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วนตําบล   

ภายใน.....7.....วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละห้า   
ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่าง
ใด  ดังต่อไปนี้  

/ 6.1  เงินสด... 
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6.1 เงินสด 
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสญัญาหรือก่อน 

หน้านั้นไม่เกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ   ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.4  
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ 

และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว  โดยอนโุลมใหใ้ช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารตามที่
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกําหนด  (การใช้หลักประกนัตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจา้งก่อสร้าง 
ที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท) 

      หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง)  
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

7.   ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 

      องค์การบริหารส่วนตําบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยแบ่งออกเป็น …1… งวด  ดังนี้ 

       งวดสุดท้าย  เป็นจํานวนเงิน  ในอัตราร้อยละ 100  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด 
ให้แล้วเสร็จเรยีบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

8. อัตราค่าปรับ 

       ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกําหนดในอัตราร้อยละ…0.10…... ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

9. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือทําสญัญาจ้างแบบดังระบุในข้อ 1.3   
แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า …1… ปี  
นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ 
ได้ดีดังเดิมภายใน…15…วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง    

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 
10.1  เงินค่าจา้งสําหรับงานครั้งนี้ ได้มาจากเงินอุดหนุน งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุน 

งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เพียงพอแลว้เท่านั้น 
 10.2  เมื่อองคก์ารบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง 

ตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผูร้ับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้อง
นําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด   ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
การพาณิชยนาวี  ดังนี้  
 

/(1)  แจ้งการ... 
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(1)  แจ้งการสัง่หรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การพาณิชนาวีภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 

(2)  จัดการใหส้ิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชยนาวี 
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของเรืออื่น หรือ 
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจา้งจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
การพาณิชยนาวี 

 10.3   ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายใน 
เวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในข้อ 6  องค์การบริหารสว่นตําบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย 
(ถ้าม)ี  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 10.4  องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิทีจ่ะแก้ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 

11.  มาตรฐานฝีมือช่าง 

        เมื่อองคก์ารบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง 

ตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ 
ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผู้มวุีฒิบัตรระดับ ปวช.  ปวส.  และ 
ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10  
ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย 1 คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

 11.1………………สาขาช่างก่อสร้าง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง…(ปวส.)…………... 
 11.2…………………………-…………………………………………………………….. 
 12. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างถึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท์ีก่ฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดย
เคร่งครัด 
 13.  เง่ือนไข  หลักเกณฑ์  ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคํานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 
  ก.  เงื่อนไขและหลักเกณฑ ์
   1.  สญัญาแบบปรับราคาได้นี้  ใหใ้ช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท  รวมถงึงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่ง
เบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่าย 
อื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามท่ีได้กําหนดนี้ 
   2.  สญัญาแบบปรับราคาได้นี้  ใหใ้ช้ได้ทั้งในกรณีเพิ่มหรอืลดค่างานจาค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนี
ราคาซึ่งจัดทําขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม  ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา  
สําหรับกรณีทีจ่ัดจ้างโดยวิธีอื่น  ใหใ้ช้วันเปิดซองราคาแทน 
   3.  การนําสญัญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น  ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ  เช่น 
ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานั้น  ๆ  จะใชส้ัญญาแบบปรบัราคาได้   

/พร้อมทั้ง... 
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พร้อมทั้งกําหนดประเภทของงานก่อสร้าง  สูตร  และวิธีคํานวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลด  ค่างานไว้ให้ชัดเจน 
   4.  การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้  เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียก
ร้อยภายในกําหนด  90  วัน  นับต้ังแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย  หากพ้นกําหนดนี้ไปแล้ว  ผู้รับจ้าง  ไม่มี
สิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง  
ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารีบเรยีกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว  หรือให้หักคา่งานของงวดต่อไป  หรือให ้
หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณ ี
   5.  การพิจารณาคํานวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไข
ของสัญญาแบบปรับราคาได้  ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัย
ของสํานักงบประมาณเป็นที่สิน้สุด 
  ข.  ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสญัญาแบบปรับราคาได้ 
  ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คํานวณตามสูตร  ดังนี้ 
      P  =  (PO) x  (K) 
  กําหนดให้   P  =  ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ 
ผู้รับจ้าง 
      PO  =  ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้  หรือราคาค่างานเป็นงวด
ซึ่งระบุไว้ในสญัญาแล้วแต่กรณี 
      K  =  ESCALATION FACTOR  ที่หักด้วย  4%  เมื่อต้องเพิ่มค่างาน 
หรือบวกเพิ่ม  4  %   เมื่อต้องเรียกค่างานคืน 
ESCALATION FACTOR K   หาได้จากสูตรซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะดังนี้ 
หมวดที่  1  งานอาคาร 
 งานอาคาร  หมายถึง  ตัวอาคาร  เช่น  ที่ทาํการ  โรงเรียน  โรงพยาบาล  หอพัก  ที่พกั  หอประชุม  อัฒจันทร์  
ยิมเนเซียม  สระว่ายน้ํา  โรงอาหาร  คลังพัสดุ  โรงงาน  รั้ว  เป็นต้น  และให้ความหมายรวมถึง 
 1.1  ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจําหน่าย  แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ 
 1.2  ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจําหน่าย  แต่ไมร่วมถึงระบบประปาภายในบริเวณ 
 1.3  ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรอืฝัง  อยู่ในส่วนของอาคาร  เช่น  ท่อปรับอากาศ  ท่อก๊าซ 
สายไฟฟ้า  สําหรับเครื่องปรับอากาศ  สายล่อฟ้า  ฯลฯ 
 1.4  ทางระบายน้ําของอาคารจนถึงทางระบายน้ําภายนอก 
 1.5  ส่วนประกอบที่จําเป็นสําหรับอาคาร  เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคาร  โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อม 
กับการก่ออาคาร  แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นํามาประกอบหรือติดต้ัง  เช่น  ลิฟท ์ เครื่องคอมพิวเตอร์  
เครื่องสูบน้ํา  เครื่องปรับอากาศ  พัดลม  ฯลฯ 
 1.6  ทางเท้ารอบอาคาร  ดินถม  ดินตัก  หา่งจากอาคารโดยรอบไม่เกิน  3  เมตร 
  ให้สูตร  K = 0.25+0.15It / Io+0.10Ct / Co+0.40Mt / Mo+0.10St / So 
 

/  หมวดที่  2 
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หมวดที่  2  งานดิน 
 2.1  งานดิน  หมายถึง  การขุดดิน  การตักดิน  การบดอัดดิน  การขุดหน้าดิน  การเกลี่ยอัดดิน  การขุด-ถมบด
อัดแน่นเขื่อน  คลอง  คันคลอง  คันกั้นน้ํา  คันทาง  ซึ่งต้องให้เครื่องจักรมือกลปฏิบัติงาน 
 สําหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรอืวัสดุอื่นที่มีการควบคุมสมบัติของวัสดุ 
นั้น ๆ  และมีขอ้กําหนดวิธีการถม  รวมทั้งมกีารบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานที่กําหนดไว้ 
เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน  ทั้งนี้ให้รวมถึงงานประเภท  EMBANKMENT  , EXCAVATION ,  
SUBBASE , SELECTED , MATERIAL , UNTREATED BASE และ SHOULDER 
 ใช้สูตร  K = 0.30+0.10It / Io+0.40Et / Eo+0.20Ft / Fo 
 2.2  งานหินเรียง  หมายถึง  งานหินขนาดใหญ่นํามาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ  
โดยในช่องระหว่างดินใหญ่จะแซมด้วยหินยอ่ยหรือกรวดขนาดต่าง ๆ และทรายให้เต็มช่องว่างมีการควบคุมคุณสมบัติของ
วัสดุและมีข้อกาํหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล  หรือแรงคนและให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง  งานหิน
เรียงยาแนว  หรืองานหินใหญ่ที่มลีักษณะคล้อยคลึงกัน  เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งท้องลําน้ํา 
 ใช้สูตร  K = 0.40+0.20It / Io+0.20Mt / Mo+0.020Ft / Fo 
 2.3  งานเจาะระเบิดหิน  หมายถึง  งานเจาะระเบิดหินทั่ว ๆ ไป  ระยะทางขนย้ายไป – กลับประมาณไม่เกิน2  
กิโลเมตร  ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ซึ่งต้องให้เทคนิคช้ันสูง 
 ใช้สูตร K = 0.45+0.15It / Io+0.10Mt / Mo+0.20Ft / Fo+0.10Ft / Fo 
หมวดที่  3  งานทาง 
 3.1  งานผิวทาง  PRIME  COAT , TACK  COAT , SEAL  COAT 
 ใช้สูตร  K = 0.30+0.40At / Ao+0.20Et / Eo+0.10Ft / Fo 
 3.2  งานผิวทาง  SURFACE  TREATMENT  SLURRY  SEAL 
 ใช้สูตร  K = 0.30+0.10Mt / Ao+0.30At / Ao+0.20Et / Eo+0.10Ft / Fo 
 3.3  งานผิวทาง  ASPHALTIC  CONCRETE , PENETRATION MACAKAM 
 ใช้สูตร  K = 0.30+0.10Mt / Mo+0.40At / Ao+0.10Et / Eo+0.10Ft / Fo 
 3.4  งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมายถึง  ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วย 
ตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด  (WELDED  STEEL  WIRE  FABRIC)  เหล็กเดือย 
(DOWEL BAR)  เหล็กยึด  (DEFORMED  TIE  BAR)  และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT)  ทั้งนีใ้ห้หมายความรวมถึง 
แผ่นพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน  (R.C.  BRIDGE  APPROACH)  ด้วย 
 ใช้สูตร   K = 0.30+0.10It / Io+0.35Ct / Co+0.10Mt / Mo+0.15St / So 
 3.5  งานท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก  หมายถึง  ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับงาน 
ระบายน้ํา  (PRECAST  REINFORCED  CONCRETE  DRAINGE  PIPE)  งานรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน้ําและบริเวณลาดคอสะพาน  รวมทั้งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงาน
คอนกรีตเสริมเหล็กอ่ืนที่มีรูปแบบลักษณะงานคล้ายคลึงกัน  เช่น  งานบ่อพัก  (MANHOLE)  ท่อร้อยสายโทรศัพท ์
ท่อร้อยสายไฟฟ้า  เป็นต้น 

/ใช้สูตร... 
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 ใช้สูตร  K = 0.35+0.20It / Io+0.15Ct / Co+0.15Mt / Mo+0.15St / So 

3.6  งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง  หมายถึง  สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้าง
รากฐานคอนกรีตเสริมเหล็กคอนสะพาน  (R.C.BEARING  UNIT)  ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(R.C.BOX CULVERT)  หอถงึน้ําโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเขื่อนกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก  ท่าเทียบเรือ 
คอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

ใช้สูตร  K = 0.30+.010It / Io+0.15Ct / Co+0.20Mt / Mo+0.25St / So 
3.7  งานโครงสร้างเหล็ก  หมายถึง  สะพานเหล็กสําหรับคนเดินข้ามถนน  โครงเหล็กสําหรับติดต้ัง 

ป้ายจราจรชนิดแขวนสูง  เสาไฟฟ้าแรงสูง  เสาวิทยุ  เสาโทรทัศน์  หรืองานโครงเหล็กอ่ืนที่มีลักษณะคล้าคลึงกัน 
แต่ไม่รวมถึงงานติดต้ังเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ใช้สูตร  K = 0.25+0.10It / Io+0.05Ct / Co+0.20Mt / Mo 

หมวดที่  4  งานชลประทาน

 4.1  งานคอนกรีตไม่รวมเหลก็และคอนกรีตคาดคลอง  หมายถึง  งานคอนกรีตเสริมเหลก็ที่หักส่วนของเหล็ก
ออกมาแยกคํานวณต่างหากของงานฝ่ายทางระบายน้ําล้นหรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อนซึ่งมีสัญญา  แยกจ่าย
เฉพาะคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น 
 ใช้สูตร  K = 0.40+0.15It / Io+0.25Ct / Co+0.20Mt / Mo 
ดัชนีราคาที่ใช้คํานวณสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้  จัดทําขึ้นโดย  กระทรวงพาณิชย์ 
 K = BSCALATION  FACTOR 
 It = ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
 Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดอืนที่เปิดซองประกวดราคา 
 Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง  (ไม่รวมเหลก็และซีเมนต์)  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์)  ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
 St = ดัชนีราคาเหล็กในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 So = ดัชนีราคาเหล็ก  ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
 Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรยีบที่ผลิตในประเทศ  ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
 At = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลทใ์นเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
 ET = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 EO = ดัชนีราคาเครื่องจักรและบริภัณฑ์ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
 Et = ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็วในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 Fo = ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็วในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 

/Act… 
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 Act =  ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 Aco = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน  ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
 PVCt = ดัชนีราคาท่อ PVC  ในเดือนที่ส่งงานและละงวด 
 PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC  ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
 GIPt = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสีในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 GIPo = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสีในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
 Pet = ดัชนีราคาท่อ  HYDENSITY  POLYEIHYLENE  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 Peo = ดัชนีราคาท่อ  HYDENSITY  POLYETHYLENe  ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
 Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้าในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
 Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้าในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
วิธีการคํานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
 1.  การคํานวณค่า  K  จากสูตร  ตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของ 
กระทรวงพาณิชย์  โดยใช้ฐานของปี  2530  เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 
 2.  การคํานวณค่า  K  สําหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกันจะต้องแยก 
ค่างานก่อสร้างในแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น  และให้สอดคล้องกบัสูตรที่ได้กําหนดไว้ 
 3.  การคํานวณค่า  K  กําหนดให้ใช้เลขทศนิยม  3  ตําแหน่งทุกขั้นตอน  โดยไม่มีการปัดเศษและกําหนด 
ให้ทําเลขสัมพันธ์(เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสาํเร็จก่อนแล้วเสร็จแล้วจึงนําผลลัพทท์ี่คูณกบัตัวเลขคงที่หน้าเลข 
สัมพันธ์นั้น 
 4.  ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รบัจ้างทําสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้างเมื่อค่า  K ตามสูตร 
สําหรับงานก่อสร้างนั้น  ๆ  ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า  K  ในเดือนเปิดซองราคามากกว่า 
4%  ขึน้ไป  โดยนําเฉพาะส่วนที่เกิน  4%  มาคํานวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี  (โดยไมค่ดิ  4%แรกให)้ 

5.  ในกรณีผูร้บัจ้างไม่สามารถทําการก่อสรา้งให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา  โดยเป็นความผิด 
ของผู้รับจ้าง  ค่า  K  ตามสูตรต่าง ๆ จะนํามาใช้ในการคํานวณค่างานให้ใช้ค่า  K  ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา 
หรือค่า  K  ของเดือนที่ส่งมอบงานจริงแล้วแต่ว่าค่า  K  ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า 
 6.  การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทําได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน  ส่วนค่างาน 
เพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคาํนวณได้ก็ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนํามาคํานวณหาค่า  K  ของเดือน 
ที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ  เป็นที่แน่นอนแล้ว  เมื่อคํานวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทําความตกลงเรื่องการเงินกับสํานักงบประมาณ 
 
 

          (นายธนกร   ด้วงภู่ทิม) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพญาแมน 
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	ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมนลงวันที่  22  มีนาคม  2555
	วันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เริ่มทำงาน
	      องค์การบริหารส่วนตำบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยแบ่งออกเป็น …1… งวด  ดังนี้
	       ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ…0.10…... ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
	ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือทำสัญญาจ้างแบบดังระบุในข้อ 1.3  
	แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า …1… ปี 
	นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ
	ได้ดีดังเดิมภายใน…15…วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง   
	10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ


	        เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง
	หมวดที่  4  งานชลประทาน
	          (นายธนกร   ด้วงภู่ทิม)
	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน



	          22  มีนาคม  2555

