ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางทองใบถึงบ้านนางประนอม
หมู่ที่ 3 ตําบลดงกระทงยาม
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยามมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางทองใบถึงบ้านนางประนอม หมู่ที่ 3 ตําบลดงกระทงยาม ปริมาณงาน
กว้าง 2.70 เมตร ยาว 131 เมตร หนา 0.13 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 353.70 ตร.ม. รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 181,818.-บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบแปดบาทถ้วน )
ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัตดิ ังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วน
ตําบลดงกระทงยาม ณ วันทีป่ ระกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการ สอบราคาจ้างครั้งนี้
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 24 กรกฏาคม 2558 ตั้งแต่เวลา
08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม และในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
ยื่ น ซองสอบราคา ณ ศู น ย์ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งอํ า เภอศรี ม หาโพธิ และกํ า หนดเปิ ด ซองสอบราคาใน
วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร สอบราคาโครงการดังกล่าว ได้ที่ อบต.ดงกระทงยาม ในราคาชุดละ
500.-บาท ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (037) 218797-9 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่

10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558

(นายพิษณุ เข็มเงิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 8 / 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตําบล” มีความ
ประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางทองใบถึงบ้านนางประนอม
หมู่ที่ 3 ตํา บลดงกระทงยาม ปริ ม าณงาน กว้า ง 2.70 เมตร ยาว 131 เมตร หนา 0.13 ม. หรื อ พื้ น ที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 353.70 ตร.ม.
โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 รูปแบบรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การ
บริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคา อย่างเป็นธรรมในการ สอบราคาจ้างครั้งนี้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งเสนอเอกสารหลั ก ฐานยื่ น มาพร้ อ มกั บ ซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วนคือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ให้ ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอํานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัว ของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะผูร้ ่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี) พร้อมทัง้ รับรองสําเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา
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3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ ผู้เสนอราคามอบ
อํานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่
มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้
ชัดเจน จํานวน
เงินที่เสนอต้องระบุทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลง
ลายมือชื่อ ผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ใน
การเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา
ต่อหน่วย และหรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็น
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบ
ราคาโดยภายในยื่นราคาผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้ วเสร็ จไม่เกิน 60 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตําบลให้เริ่มทํางาน
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจในเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่

8 / 2558 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางทองใบถึงบ้านนางประนอม หมู่ที่ 3
ตําบลดงกระทงยาม โดยยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม และในวันที่ 22
กรกฎาคม 2558 ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างอําเภอศรีมหาโพธิ
เมื่ อ พ้ น กํ า หนดเวลายื่ น ซองสอบราคาแล้ ว จะไม่ รั บ ซองสอบราคา โดยเด็ ด ขาด และ
คณะกรรมการจะเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนราคา
ไม่ถูกต้องตามข้อ 3 หรือยืน่ ซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนาราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดพลาด
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้น
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5.3 องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ ปรากฏชื่อผู้ เ สนอราคารายนั้น ในบัญ ชีผู้รั บ เอกสารสอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตําบล
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่าง
หนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสําคัญหรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคาราย
อื่น ๆ
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบ
ราคาหรือองค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 องค์การบริหารส่วนตําบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจมีการพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
ราย
การใดหรืออาจยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ขอทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเด็ดขาด ผู้

เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบ
ราคาและลงโทษผู้เสนอราคา เสมือนผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระทําโดยไม่สุจริต หรือ
มีการสมยอมกันในการเสนอราคากระทําโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณีทผี่ ู้เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญา
ได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตําบลจะให้ผู้เสนอราคนัน้ ชี้แจงและแสดง
หลักฐาน ที่ทําให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกาศราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคํา
ชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยามมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
6. การทําสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญ ญาจ้างตามแบบดังระบุไว้ใ นข้อ 1.3 กั บองค์การ
บริหารส่วนตําบล ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงิน
เท่ากับ ร้อยละห้าของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล โดยเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วัน ของวันทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
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6.5 หนังสื อค้ํ าประกั นของบริษั ทเงินทุนที่ได้รั บอนุญ าตให้ประกอบกิ จการเงินทุ นเพื่ อ
พาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้ําประกันของ ธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกําหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้ได้
เฉพาะสัญญาจ้าง ก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว หลักประกันสัญญาตามข้างต้นต้องนําให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลยึดไว้ในวันเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) องค์การบริหารส่วนตําบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง
โดยแบ่งออกเป็น งวดเดียวเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญา
งวดที่ 1 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ - ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน
- ให้แล้วเสร็จภายใน - วัน
งวดที่ 2 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงาน -

ให้แล้วเสร็จภายใน - วัน
งวดที่ 3 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ
ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน - ให้แล้วเสร็จภายใน - วัน
งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกําหนดให้คิดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงหรือทําสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่
กรณีจะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า - เดือน 1 ปี
นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ
ได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากอุดหนุนทั่วไป อบต.ปีงบประมาณ 2558
การลงนามสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ
2558 แล้วเท่านั้น
10.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้
ตกลงจ้างตามสอบราคาแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งและนําสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่เรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขน
ได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนําเข้าสิ่งของที่จ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้ บรรทุกโดยเรืออื่นได้
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(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกลงเรืออื่น หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) และ (2) ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
พาณิชย์นาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในระยะเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุไว้ข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาเรียกร้อง
ให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิทจี่ ะแก้ไข เพิ่มเติม เงื่อนไข หรือข้อกําหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11 มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคา
จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูม้ ี
วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้
ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขา
ดังต่อไปนี้
1.1………………………………..
1.2………………………………...
1.3…………………………………
12. ในระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้
โดยเคร่งครัด
องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม

วันที่ 10

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม
เรื่อง โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยมหน้าบ้านตาไก่ ข้างละ 1.00 ม. ขยายท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 3 ช่อง
2.40 x 1.25 ม. ความยาว 2 ม. หมู่ที่ 1 ตําบลหาดยาง
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยามมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการขยายท่อลอด
เหลี่ยมหน้าบ้านตาไก่ ข้างละ 1.00 ม. ขยายท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 3 ช่อง 2.40 x 1.25 ม. ความยาว 2 ม.
หมู่ที่ 1 ตําบลหาดยาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 316,515.-บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน )
ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัตดิ ังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วน
ตําบลดงกระทงยาม ณ วันทีป่ ระกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการ สอบราคาจ้างครั้งนี้
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา
08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม และในวันที่ 15 สิงหาคม 2558
ยื่ น ซองสอบราคา ณ ศู น ย์ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งอํ า เภอศรี ม หาโพธิ และกํ า หนดเปิ ด ซองสอบราคาใน
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร สอบราคาโครงการดังกล่าว ได้ที่ อบต.ดงกระทงยาม ในราคาชุดละ
500.-บาท ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (037) 572318 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558

(นายพิษณุ เข็มเงิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 5 / 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตําบล” มีความ
ประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการขยายท่อลอดเหลี่ยมหน้าบ้านตาไก่ ข้างละ 1.00 ม. ขยายท่อลอดเหลี่ยม
ขนาด 3 ช่อง 2.40 x 1.25 ม. ความยาว 2 ม. หมู่ที่ 1 ตําบลหาดยาง ตามแบบ อบต.ดงกระทงยาม
โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้
2. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 รูปแบบรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การ
บริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคา อย่างเป็นธรรมในการ สอบราคาจ้างครั้งนี้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งเสนอเอกสารหลั ก ฐานยื่ น มาพร้ อ มกั บ ซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วนคือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
(ค) บริ ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ให้ ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอํานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัว ของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะผูร้ ่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้

(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี) พร้อมทัง้ รับรองสําเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา

-23.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(4) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ ผู้เสนอราคามอบ
อํานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่
มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้
ชัดเจน จํานวน
เงินที่เสนอต้องระบุทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลง
ลายมือชื่อ ผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ใน
การเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา
ต่อหน่วย และหรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็น
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบ
ราคาโดยภายในยื่นราคาผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนิ นการก่อสร้างแล้ วเสร็ จไม่เกิน 90 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตําบลให้เริ่มทํางาน
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจในเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่
5 / 2558 โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยมหน้าบ้านตาไก่ ข้างละ 1.00 ม. ขยายท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 3
ช่ อ ง 2.40 x
1.25 ม. ความยาว 2 ม. หมู่ ที่ 1 ตํ า บลหาดยาง โดยยื่ น ซองสอบราคา
ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ณ องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม และในวันที่ 15 สิงหาคม 2558 ยื่นซองสอบราคา
ณ ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างอําเภอศรีมหาโพธิ
เมื่ อ พ้ น กํ า หนดเวลายื่ น ซองสอบราคาแล้ ว จะไม่ รั บ ซองสอบราคา โดยเด็ ด ขาด และ
คณะกรรมการจะเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนราคา
ไม่ถูกต้องตามข้อ 3 หรือยืน่ ซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนาราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดพลาด
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้น
-3-

5.3 องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(5) ไม่ ปรากฏชื่อผู้ เ สนอราคารายนั้น ในบัญ ชีผู้รั บ เอกสารสอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตําบล
(6) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่าง
หนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(7) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสําคัญหรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคาราย
อื่น ๆ
(8) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบ
ราคาหรือองค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 องค์การบริหารส่วนตําบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจมีการพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
ราย
การใดหรืออาจยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ขอทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเด็ดขาด ผู้
เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบ

ราคาและลงโทษผู้เสนอราคา เสมือนผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระทําโดยไม่สุจริต หรือ
มีการสมยอมกันในการเสนอราคากระทําโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณีทผี่ ู้เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญา
ได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตําบลจะให้ผู้เสนอราคนัน้ ชี้แจงและแสดง
หลักฐาน ที่ทําให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกาศราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคํา
ชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยามมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
6. การทําสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทํ าสัญ ญาจ้างตามแบบดังระบุไว้ใ นข้อ 1.3 กั บองค์การ
บริหารส่วนตําบล ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงิน
เท่ากับ ร้อยละห้าของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล โดยเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วัน ของวันทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
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6.5 หนังสื อค้ํ าประกั นของบริษั ทเงินทุนที่ได้รั บอนุญ าตให้ประกอบกิ จการเงินทุ นเพื่ อ
พาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้ําประกันของ ธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกําหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้ได้
เฉพาะสัญญาจ้าง ก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว หลักประกันสัญญาตามข้างต้นต้องนําให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลยึดไว้ในวันเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) องค์การบริหารส่วนตําบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง
โดยแบ่งออกเป็น งวดเดียวเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญา
งวดที่ 1 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ - ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน
- ให้แล้วเสร็จภายใน - วัน
งวดที่ 2 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน - ให้แล้วเสร็จภายใน - วัน

งวดที่ 3 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ
ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน - ให้แล้วเสร็จภายใน - วัน
งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกําหนดให้คิดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงหรือทําสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่
กรณีจะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า - เดือน 1 ปี
นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ
ได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากอุดหนุนทั่วไป อบต.ปีงบประมาณ 2558
การลงนามสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ
2558 แล้วเท่านั้น
10.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้
ตกลงจ้างตามสอบราคาแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งและนําสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่เรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขน
ได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนําเข้าสิ่งของที่จ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้ บรรทุกโดยเรืออื่นได้
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(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกลงเรืออื่น หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) และ (2) ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
พาณิชย์นาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในระยะเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุไว้ข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาเรียกร้อง
ให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิทจี่ ะแก้ไข เพิ่มเติม เงื่อนไข หรือข้อกําหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11 มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคา
จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูม้ ี
วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้
ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขา
ดังต่อไปนี้
1.1………………………………..
1.2………………………………...
1.3…………………………………
12. ในระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้
โดยเคร่งครัด
องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม

วันที่

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

