
เอกสารสอบราคาจาง เลขท่ี 007/2558 
การจางเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมอนยะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมวิน  
ลงวันท่ี 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 

------------------------------------- 
องคการบริหารสวนตําบลแมวิน ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล ” มีความประสงคจะสอบราคา 

จางเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมอนยะ หมูท่ี 13 จํานวน 1 แหง ราคากลางในการสอบราคา 20 
บาท/หัว/วัน จํานวน 94 คน จํานวน 12 0 วันทําการ  เปนเงินท้ังสิ้น 225,600 บาท (สองแสน สองหม่ืนหาพันหกรอย  
บาทถวน) โดยมีรายการอาหารตามท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลแมวินกําหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) ท้ังนี้
อาหารตองสด สะอาด ถูกสุขอนามัย และมีคุณคาทางโภชนาการครบ 5 หมู และเหมาะสําหรับเด็กปฐมวัย (2-5 ป) โดย
คํานึงถึงหลักโภชนาการและความปลอดภัยสําหรับเด็กเปนสําคัญ ไมใสผงชูรส และอาหารแตละเมนูตองไมซํ้ากันภายใน 1 
สัปดาห ผูรับจางจะตองสงมอบงานจางทุกวันทําการ กอนเวลา 11.00 น. โดยตองจัดเตรียมภาชนะใสอาหารท่ีสะอาด ถูก
สุขลักษณะ และเพียงพอตอจํานวนเด็ก โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี ้

1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
  1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
  1.2 แบบใบเสนอราคา 
  1.3 แบบสัญญาจาง 
  1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน  
   (1) หลักประกันสัญญา 
  1.5 บทนิยาม 
   (1) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
   (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
   (1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 
   (2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 

2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
  2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางเหมางานท่ีสอบราคาจาง  

2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการหรือขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 

2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม
เปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 

  2.4 ผูเสนอราคาตอง ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
  2.5 ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของ “องคการบริหารสวนตําบล” 
  2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรับจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 
 

/3. หลักฐาน..... 



  

- 2 - 
 

 3. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา โดยแยกไวนอกซองใบเสนอราคา
เปน 2 สวน คือ 

3.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

           (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

      (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 

 (2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู
เปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

 (3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใช
สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1) 
   (4) หนังสือทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม หนังสือทะเบียนพาณิชย (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  
   (5) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.6 (1)
  3.2 สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้  
        (1) แบบรายการอาหารกลางวันหรือเมนูอาหาร  
   (2) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
   (3) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.6 (2)  
 4. การเสนอราคา 
  4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น 
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอตองระบุตรงกันท้ังตัว
เลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบ หรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 

4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือ
ราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัว
เลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมภาษีมูลคาเพ่ิม
และภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวงไวแลว 

                 ราคาท่ีเสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 130 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา โดยภายใน
กําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
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4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการใหแลวเสร็จไมเกิน 120 วันทําการ (ตามรายการจัด
ทําอาหารกลางวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมวินกําหนด) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก
องคการบริหารสวนตําบลแมวินใหเริ่มทํางาน   

4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและ
เขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอน ท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคา โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี 007/2558”  ย่ืนตอเจาหนาท่ี ใน
วันท่ี 10  เดือน มีนาคม  ถึง วันท่ี 23  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 255 8  ในวันและเวลาราชการ ณ  
สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบลแมวิน และ ในวันท่ี 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 ระหวาง
เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น . ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอําเภอ 
แมวาง อาคารหอประชุมท่ีวาการอําเภอแมวาง ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม  

เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอ

ราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนตามขอ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอ
ราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองเสนอราคา  

หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะท่ีมีการเปดซองใบเสนอราคาวา มีผูเสนอ
ราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคา รายนั้นออกจากการเปนผูเสนอ
ราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก และ “องคการบริหารสวนตําบลแมวิน” จะพิจารณาลงโทษผู
เสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท่ีใหความรวมมือเปน
ประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 

ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน
กับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนท่ีสุด  

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว
ขางตน ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอําเภอแมวาง อาคารหอประชุมท่ีวาการ
อําเภอแมวาง ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ในวันท่ี 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแตเวลา 10.00 น. 
เปนตนไป   

การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวนแตผูวา
ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณีท่ีผูวาราชการ
จังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีไดดําเนินการไปแลวจะ
เปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 
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5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้  “องคการบริหารสวนตําบลแมวิน” จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 

  5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไมรับ
พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือท่ีผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของ
เอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ “องคการบริหารสวน
ตําบลแมวิน” เทานั้น 
  5.3 “องคการบริหารสวนตําบลแมวิน” สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันใน
กรณีดังตอไปนี ้
  (1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคา
ขององคการบริหารสวนตําบล 
  (2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด หรือท้ังหมดใน
ใบเสนอราคา 
  (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให
เกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
  (4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา 
(ถามี) กํากับไว 

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ “องคการบริหาร
สวนตําบลแมวิน ” มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคาได 
“องคการบริหารสวนตําบลแมวิน” มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไม
ถูกตอง 

5.5 “องคการบริหารสวนตําบลแมวิน” ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา
ท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
สอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ไดสุดแตพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสิน
ขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ัง “องคการบริหารสวนตําบลแม
วิน” จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือก
หรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมเปด
ซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลแมวิน จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคา
สามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได องคการบริหารสวนตําบลแมวิน มีสิทธิท่ี
จะไมรับราคาของผูเสนอรายนั้น 

5.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ตามท่ีไดประกาศรายชื่อไวตามขอ 4.5 เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา 
หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.6 
 “องคการบริหารสวนตําบลแมวิน” มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศ
รายชื่อตามขอ 4.5 และ “องคการบริหารสวนตําบลแมวิน” จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้น เปนผูท้ิงงาน 
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  ในกรณีนี้หากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีไดดําเนินการไปแลว
จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองในเสนอราคาดังกลาวได 

6. การทําสัญญาจาง 
  ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.3 กับองคการบริหารสวนตําบลแม
วิน ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา ของราคาคาจาง
ท่ีสอบราคาได ใหองคการบริหารสวนตําบลแมวิน ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
  6.1 เงินสด 
  6.2 เช็คธนาคารสั่งจายใหแก “องคการบริหารสวนตําบลแมวิน” โดยเปนเช็คลงวันท่ีทําสัญญาหรือกอนหนา
นั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
  6.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน ขอ 1.4 
    6.4 หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 
1.4 

 6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย ซ่ึงไดจดทะเบียนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแลว 
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 30 วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา (ผูรับจาง) พน

จากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
7. การจายเงิน 

  องคการบริหารสวนตําบลแมวิน จะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 6 งวด รวม 120 วันทําการ ดังนี ้
  งวดท่ี 1 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 100 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานประจําเดือน เมษายน 
2558 ใหแลวเสร็จภายใน 18 วัน 
  งวดท่ี 2 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 100 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานประจําเดือน พฤษภาคม 
2558 ใหแลวเสร็จภายใน 18 วัน 
  งวดท่ี 3 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 100 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานประจําเดือน มิถุนายน 
2558 ใหแลวเสร็จภายใน 21 วัน 
  งวดท่ี 4 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 100 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานประจําเดือน กรกฎาคม 
2558 ใหแลวเสร็จภายใน 21 วัน 
  งวดท่ี 5 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 100 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานประจําเดือน สิงหาคม 
2558 ใหแลวเสร็จภายใน 20 วัน 
  งวดท่ี 6 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 100 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานประจําเดือน กันยายน 
2558 ใหแลวเสร็จภายใน 22 วัน 

และเม่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับการโอนเงินงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลแมวินเปนท่ี
เรียบรอยแลวเทานั้น 

8. อัตราคาปรับ 
                     คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
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9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
        ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบดังระบุในขอ  1.3 แลวแตกรณี 
จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา – เดือน – ป นับถัดจากวันท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลแมวินไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 1 วัน นับถัดจาก
วันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน  ๆ

10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซ่ึง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปของรัฐบาล 

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือองคการบริหารสวนตําบลแมวิน ไดรับอนุมัติเงินงบประมาณเงิน
อุดหนุนท่ัวไปของรัฐบาลแลวเทานั้น 

10.2 เม่ือ “องคการบริหารสวนตําบลแมวิน” ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจางและได ตกลงซ้ือ
สิ่งของตามสอบราคาซ้ือแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดย
ทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู
เสนอราคา ซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
  (1)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาว เขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจาก ตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
  (2)  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือ ไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ เชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ
มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกส่ิงของนั้นโดย
เรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้น กอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี 
  10.3 ผูเสนอราคาซ่ึง “องคการบริหารสวนตําบลแมวิน” ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา หรือ ขอตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดระบุในขอ 6 “องคการบริหารสวนตําบลแมวิน ” จะเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน  
(ถามี) รวมท้ังพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

10.4 องคการบริหารสวนตําบลแมวิน สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
 11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหวางระยะเวลาการรับจางเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กผูรับจางพึงปฏิบัติตาม
หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
  

องคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
 
 

(ลงช่ือ)................................................ 
(นางกนกพร  พรหมชัย) 
หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 

วันท่ี 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 
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