ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลช้างแรก
เรื่อง สอบราคา จ้างเหมาก่อสร้าง จานวน ๑ โครงการ
ตาบลช้างแรก อาเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรขี ันธ์
………………………………………………....................................................................................

ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลช้างแรก มีความประสงค์จะสอบราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบ
ประปาบาดาล กลุ่มบ้านนายเจริญ บ้านศรีนคร หมู่ที่ ๗ ตาบลช้างแรก อาเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรขี ันธ์
มีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล กลุ่มบ้านนายเจริญ บ้านศรีนคร หมู่ที่ ๗ ตาบลช้าง
แรก แบบหอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ รายละเอียดต่างๆตามแบบก่อสร้างที่กาหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย
งบประมาณ ๗๘๐,๐๐๐.-บาท
*ราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้ จานวน ๗๘๐,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทางานสอบราคาดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ในขณะที่ยนื่ ซองสอบราคา
๓. ไม่เป็นผูไ้ ด้รับเอกสิทธ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้
มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนัน้
๔. ไม่เป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล ณ วัน
ประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผูก้ ระทาการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน กับงานครั้งนี้ ในวงเงินร้อยละ ๕๐ ราคากลางของงาน
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
ณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลช้างแรก และสาหรับผู้ที่ไม่มาดูสถานที่และรับฟังคาชี้แจง (ถ้ามี) ในวันและเวลาเดียวกัน
ดังกล่าว (ในกรณีไม่มาดูสถานที่ทางองค์การบริหารส่วนตาบลถือว่า ท่านได้รับทราบรายละเอียดเรียบร้อยและยอมรับใน
สภาพพื้นที่แล้ว)
กาหนดยื่นซองสอบราคา ( โดยตรงกับเจ้าหน้าที่รับซองและทางไปรษณีย์) ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึง
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. (ในวันเวลาราชการ) ณ งานพัสดุ ส่วนการคลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลช้างแรก อาเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

-๒ทั้งนี้ การยื่นซองเสนอราคาทางไปรษณีย์ ให้ลงทะเบียนและจะต้องส่งถึงเจ้าหน้าที่พสั ดุ ภายในวันที่ ๓๑
สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น โดยจะถือวันเวลาทีล่ งรับจากไปรษณีย์
และเจ้าหน้าที่พัสดุลงรับในทะเบียนรับหนังสือขององค์การบริหารส่วนตาบลช้างแรก เป็นเวลารับซอง และเปิดรับซอง ณ
สถานที่กลาง ของวันสุดท้ายของการรับซอง ภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหาร
ส่วนตาบลช้างแรก อาเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. (ในวันเวลา
ราชการ)
กาหนดประกาศรายชื่อผู้ผา่ นการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่
เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างไม่เป็นธรรม ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลช้างแรก และทางเว็บไซต์ www. Gprocurement.go.th และกาหนดวันเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔
กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. . ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ
(ชั้น ๒)
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคา
- โครงการ ราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-)
ได้ที่ทาการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลช้างแรก อาเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.
Gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (๐๓๒) ๕๕๘-๑๐๙
ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

( นายสุรพล ศรีมณฑา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลช้างแรก

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๐๑๕ /๒๕๕๙
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล กลุ่มบ้านนายเจริญ หมู่ที่ ๗
ตาบลช้างแรก อาเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลช้างแรก
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
……………………………………………..
องค์การบริหารส่วนตาบลช้างแรก ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ องค์การบริหารส่วนตาบล ”
มีความประสงค์ จะสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล กลุ่มบ้านนายเจริญ บ้านศรีนคร หมู่ที่ ๗
ตาบลช้างแรก อาเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีรายละเอียดดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล กลุ่มบ้านนายเจริญ บ้านศรีนคร หมู่ที่ ๗ ตาบลช้าง
แรก แบบหอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ รายละเอียดต่างๆตามแบบก่อสร้างที่กาหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย
งบประมาณ ๗๘๐,๐๐๐.-บาท
*ราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้ จานวน ๗๘๐,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด และเอกสารรายการประกอบแบบก่อสร้าง
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน (หลักประกันสัญญา)
๑.๕ หนังสือรับรองผลงานประเภทเดียวกัน
๑.๖ ..............................................................................
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้ง
งานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคา
กับองค์การบริหารส่วนตาบล
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานจ้างเหมางานประเภทเดียวกัน ในวงเงิน ในวงเงิน
ร้อยละ ๕๐ ราคากลางของงาน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริห ารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่ว นท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตาบลเชื่อถือ

-๒๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้
๓.๑ สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
๓.๒ หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้บุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
๓.๓ สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(ในกรณีที่มีการกาหนดผลงาน ตามข้อ ๒.๓ )
๓.๔ บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน
ภาษี ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
๓.๕ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา
๔. การยื่นซองสอบราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอจะต้อง
ระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้อง
ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ และราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมหรือ
ราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดย
ภายในกาหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน โครงการละ ๖๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตาบลให้เริ่มทางาน
๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่
ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งยื่ น ซองสอบราคาที่ ปิ ด ผนึ ก ซองเรี ย บร้ อ ยจ่ า หน้ า ซองถึ ง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๑๕ /๒๕๕๙ ”
โดยยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่รับซองหรือยื่นทางไปรษณีย์ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน
๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลช้างแรก เมื่อพ้นกาหนดเวลา
ยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองสอบราคางาน
ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ (ชั้น 2 )

-๓๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณาตัดสินโดยราคารวม
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะ
ไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลเท่านั้น
๕.๓ องค์การบริหารส่วนตาบล สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผล
ทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ พร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือองค์การ
บริหารส่วนตาบล มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้
องค์การบริหารส่วนตาบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ องค์การบริหารส่วนตาบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือ
ว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตาบลเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหาร
ส่วนตาบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอ
ราคากระทาไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุดเสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตาบล จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้
ได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วน
ตาบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
๖. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาระบุในข้อ ๑.๓ กับองค์การบริหารส่วนตาบล
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับ
ร้อยละห้าของราคาจ้างที่สอบได้ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา หรือก่อนหน้า
นั้นไม่เกิน ๓ วัน ทาการของทางราชการ

-๔๖.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๔.๑
๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๖.๕ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และ
ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของธนาคารตามที่
คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุกาหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน
๑๐ ล้านบาท)
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)
องค์การบริหารส่วนตาบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งราคาออกเป็น
- งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ……-…….ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน……………......
………………………………………………………………………...ให้แล้วเสร็จภายใน…......................…-….................วัน
งวดสุดท้าย เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง จะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่
กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี - เดือน
นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้ได้ดีดังเดิม ภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๙ การลงนามใน
สัญญาจะกระทาได้ ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลช้างแรก ได้รับอนุมัติ จากนายอาเภอ แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบล ได้รับคัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้ นต้อง
นาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกาหนดผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกเรือโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก

ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรือที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
-๕(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี ๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบล ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกาหนดระบุใน ข้อ ๖ องค์การบริหารส่วนตาบลจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้า
ประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา
ที่ทาง-ราชการกาหนดระบุในข้อ ๖ องค์การบริหารส่วนตาบลจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้า
ประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนตาบล สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา จะนามาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือ
เพิ่มขึ้นโดยวิธีการต่อไปนี้
P=(PO)*(K) กาหนดให้ P= ราคาค่างานต่อหน่วย หรือ เป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง PO=
ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี K= ESCALATION
FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคือ
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
หรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการ
๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้าง
ตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและ ใช้ผู้ผ่าน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือผู้ที่มีวุฒิบัตร ระดับ ปวช. ปวส. และ
ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของ
แต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
๑๒.๑ สาขาช่างก่อสร้าง
๑๒.๒ สาขาช่างสารวจ
๑๒.๓ ......................................................
๑๓. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้
โดย เคร่งครัด
๑๔. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาป้ายโครงการนี้ตามรายละเอียดที่กาหนด โดยปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลช้างแรก

วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

