ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลคลองฉนาก
เรื่อง สอบราคาจ้าง
โครงการปรับปรุงถนนดินสาย 520 บ้านทองหลวง – ตากแดด หมู่ที่ 2, 5 จํานวน 1 โครงการ
******************
ด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลคลองฉนาก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง
ถนนดิน จํานวน 1 โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้
โครงการ ปรับปรุงถนนดิน สาย 520 บ้านทองหลวง – ตากแดด หมู่ที่ 2 , 5
ตําบลคลองฉนาก อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผิ วจราจร กว้ า ง 8 เมตร ระยะทางยาว 1,090 เมตร พร้ อ มวางท่ อ ระบายน้ํ า และติ ด ตั้ ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริห ารส่วนตําบลคลองฉนาก เลขที่ 140520-60-001
( ราคากลาง 1,429,000.-บาท (ราคางบประมาณ 1,414,000.-บาท)/ ค่าเอกสารแบบ
แปลน 4,000.- บาท /ผลงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 700,000.- บาท /งานแล้วเสร็จ 60 วัน )
ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ใน
วงเงินไม่น้อยกว่า 700,000 บาท
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงาน
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลคลองฉนาก ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างในครั้งนี้
5. ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ
กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง
11.30 น. ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง และกําหนดรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาเดียวกัน
ผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่หรือรับฟังคําชี้แจงจะถือว่าได้รับทราบสภาพพื้นที่ก่อสร้างตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในการทํางานจะนํามาอ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตําบลคลองฉนากไม่ได้
กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 25 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา
08.30 น. ถึ ง 16.30 น. ณ กองคลั ง ที่ ทํ า การองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ าบลคลองฉนาก และในวั น ที่
8 มิ ถุ น ายน 2560 ณ ศู น ย์ ร วมข่ า วการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของหน่ ว ยการบริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี) เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
/ กําหนด...

-2กําหนดการเปิดซองสอบราคาในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็น
ต้นไป ณ ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (สํานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี)
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคา 4,000 บาท ได้ที่กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนตําบลคลองฉนาก ระหว่างวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ วันที่ 8 เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ห มายเลข 0-7727-0050 ในวั นและเวลาราชการ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.klongchanak.go.th, www.gprocuriment.go.th ,
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

( นายสุวิทย์ สุทธิราช )
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองฉนาก

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 3 / 2560
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน จํานวน 1 โครงการ
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลคลองฉนาก ลงวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

*****************************
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองฉนาก ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ องค์การบริหารส่วนตําบล ” มี
ความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน จํานวน 1 โครงการ รายละเอียดดังนี้
โครงการ ปรับปรุงถนนดิน สาย 520 บ้านทองหลวง – ตากแดด หมู่ที่ 2 , 5
ตําบลคลองฉนาก อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผิวจราจร กว้าง 8 เมตร ระยะทาง
ยาว 1,090 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ําและติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองฉนาก เลขที่ 140-520-60-001
( ราคากลาง 1,429,000.-บาท (ราคางบประมาณ 1,414,000.-บาท)/ ค่าเอกสารแบบ
แปลน 4,000.- บาท /ผลงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 700,000.- บาท /งานแล้วเสร็จ 60 วัน )
โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและงานค่าก่อสร้าง
1.5
-

.

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียน
ชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้าม
เข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตําบล
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า 700,000 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเชื่อถือ
2.4 ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองฉนาก ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาในครั้งนี้
2.5 ผู้เสนอราคาเป็นผู้ที่ลงทะเบี ยนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบั ญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้
3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้า
มี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
/ 3.2 หนังสือ...

-23.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.3 สําเนาหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการกําหนด
ผลงานตามข้อ 2.3 )
3.4 บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งประมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย
3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา
3.6 สําเนาใบลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด
ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
จะต้ อ งระบุ ต รงกั น ทั้ ง ตั ว เลขและตั ว อั ก ษรโดยไม่ มี ก ารขู ด ลบหรื อ แก้ ไ ข หากมี ก ารขู ด ลบ ตก เติ ม แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือ
ราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือ
เป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคา ดังนี้
โครงการ ปรับปรุงถนนดินสาย 520 บ้านทองหลวง – ตากแดด หมู่ที่ 2, 5 กําหนดยืนราคาไม่
น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่
ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้
โครงการ ปรับปรุงถนนดิน สาย 520 บ้านทองหลวง – ตากแดด หมู่ที่ 2, 5
กําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามใน
สัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตําบลให้เริ่มทํางาน
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไข ในเอกสารสอบ
ราคา
4.5
ผู้เสนอราคาจะต้องยื่ นซองสอบราคาที่ปิด ผนึกซองเรี ยบร้อยจ่า หน้าซองถึ ง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซอง “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 3/2560”
โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตําบล ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่
เวลา 08.30 น. ถึ ง 16.30 น. ณ กองคลั ง องค์ การบริ ห ารส่ ว นตํ า บลคลองฉนาก และในวั น ที่ 8
มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ให้ยื่นเอกสารสอบราคา ณ ศูนย์รวม
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ( สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ) เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิ ด ซองสอบราคาจะเปิ ด ซองสอบราคาของผู้ เ สนอราคาที่ มี สิท ธิ์ ไ ด้ รั บ การ
คัดเลือกข้างต้น ณ ศูน ย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (สํานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ) ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30
น. เป็นต้นไป
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-35. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาตัดสิน ราคารวมโครงการ
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือ ที่ผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณา เห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้น
5.3 องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณี ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตําบล
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบ
เสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสําคัญ
หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ
องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพสถานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 องค์การบริหารส่วนตําบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็ น สํ า คั ญ และให้ ถื อ ว่ า การตั ด สิ นขององค์ ก ารบริห ารส่ว นตํ า บลเป็น เด็ด ขาด ผู ้เ สนอราคาจะเรีย กร้อ ง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคา
เสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอ
ราคา
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตําบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่
ทําให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้
องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
6. การทําสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การ
บริหารส่วนตําบล ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวน
เงินเท่ากับร้อยละห้า ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ
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-46.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกําหนด ( การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญา
จ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท )
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)
องค์การบริหารส่วนตําบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 1 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ
ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน
ให้แล้วเสร็จภายใน - วัน
งวดที่ 2 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ
ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน
ให้แล้วเสร็จภายใน - วัน
งวดที่ 3 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ
ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ให้แล้วเสร็จภายใน - วัน
ปฏิบัติงาน
งวดที่ 4 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ
ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน
ให้แล้วเสร็จภายใน - วัน
งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1
ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับมอบงาน
โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณ เงินงบประมาณ ประจําปี 2560
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ ประจําปี 2560 แล้วเท่านั้น
10.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และ
ของนั้ น ต้ อ งนํ า เข้ า มาโดยทางเรื อ ในเส้ น ทางที่ มี เ รื อ ไทยเดิ น อยู่ และสามารถให้ บ ริ ก ารรั บ ขนได้ ต ามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้ ง การสั่ ง หรื อ นํ า สิ่ ง ของดั ง กล่ า วเข้ า มาจากต่ า งประเทศ ต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
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-5(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกในเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตําบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัด หรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่ อองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนตํา บลได้ คัด เลือ กผู้ เสนอราคารายใดให้ เป็ นผู้ รั บจ้ างและได้ ตกลงจ้ า ง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมี
และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช.
ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ
10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
11.1 สาขาช่างโยธา , สาขาช่างก่อสร้าง
11.2
.
11.3
.
12.
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองฉนาก

( นายสุวิทย์ สุทธิราช )
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองฉนาก
วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

