ประกาศองค์ การบริหารส่ วนตาบลหนองหัววัว
เรื่ อง สอบราคาจ้ างโครงการ
ตาบลหนองหัววัว อาเภอพรานกระต่ าย จังหวัดกาแพงเพชร
-----------------------------------------------------------------------------------------

ด้วย องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองหัววัว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการภายใน
ตาบลหนองหัววัว อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 1 โครงการ โดยมี รายละเอียดโครงการ
ดังนี้
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก (สายบ้านน้ าโก้ เชื่ อม บ้านคลองขมิ้น) กว้าง 5 เมตร
ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็ นพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 3,000 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 บ้านน้ าโก้ ตาบลหนองหัววัว
อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร พร้อมติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จานวน 1 ป้ าย แบบแปลน
และรายละเอียดตามแบบ อบต. กาหนด ราคากลาง 1,263,000.- บาท (-หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
โดยเอกสารสอบราคาชุดละ 1,000.- บาท
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็ นนิติบุคคล หรื อบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็ นผูท้ ี่ ถูก แจ้งเวียนชื่ อเป็ นผูท้ ิ้ งงานของทางราชการ รั ฐวิส าหกิ จ หรื อหน่ วยการบริ หาร
ราชการส่ วนท้องถิ่น ในขณะที่ยนื่ ซองสอบราคา
3. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
4. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า...........-..........บาท
กาหนดดู สถานที่ก่อสร้ าง ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 13.00 น.
ในวันและเวลาราชการ ณ สถานที่ก่อสร้าง หากไม่มาถือว่าได้รับทราบและถือเสมือนว่าได้ดูสถานที่แล้ว จะมา
ชี้แจงขอโต้แย้งภายหลังไม่ได้ และกาหนดรับฟั งคาชี้ แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา
14.00 น. เป็ นต้นไป ณ ที่ทาการองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองหัววัว
กาหนดยืน่ ซองสอบราคา ในวันที่ 11 – 25 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
ณ กองคลัง องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองหัววัว และในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น.
ถึ งเวลา 16.30 น. ณ ศู นย์รวมข้อมู ลข่าวสารการซื้ อหรื อการจ้างขององค์การบริ หารส่ วนตาบลระดับอาเภอ
หอประชุ มอาเภอพรานกระต่าย (ชั้น 2) จังหวัดกาแพงเพชร และกาหนดเปิ ดซองสอบราคาในวันที่ 27 พฤษภาคม
2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็ นต้นไป
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ผูส้ นใจสามารถติดต่อขอซื้ อเอกสารสอบราคา ได้ที่ทาการองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองหัววัว
ระหว่างวันที่ 11 – 25 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ หรื อสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-55741-755
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
มยุรี อินทพงษ์
(นางมยุรี อินทพงษ์)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองหัววัว

*ทางองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองหัววัว จะไม่นาค่า K แบบปรับราคาได้ มาใช้ในงานสอบราคาจ้างเหมา
ในครั้งนี้ จึงขอแจ้งให้ผมู ้ าซื้ อแบบโครงการทราบโดยทัว่ กัน*

เอกสารสอบราคาจ้ าง เลขที่ 1/2559
โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้ านนา้ โก้ เชื่ อม บ้ านคลองขมิน้ )
หมู่ที่ 5 บ้ านนา้ โก้ ตาบลหนองหัววัว อาเภอพรานกระต่ าย จังหวัดกาแพงเพชร
ตามประกาศองค์ การบริหารส่ วนตาบลหนองหัววัว ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองหัววัว ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่า "องค์การบริ หารส่ วนตาบล" มีความ
ประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก (สายบ้านน้ าโก้ เชื่ อม บ้านคลองขมิ้น) หมู่ที่ 5
บ้านน้ าโก้ ตาบลหนองหัววัว อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร โดยมี รายละเอียดโครงการดังนี้
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก (สายบ้านน้ าโก้ เชื่อม บ้านคลองขมิ้น) กว้าง 5 เมตร
ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็ นพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 3,000 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 บ้านน้ าโก้ ตาบลหนองหัววัว
อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร พร้อมติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จานวน 1 ป้าย แบบแปลน
และรายละเอียดตามแบบ อบต. กาหนด งบประมาณ 1,263,000.- บาท (-หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
ราคากลางรวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 1,263,000.- บาท (-หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้ วน-)
โดยมีขอ้ แนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรู ปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสื อค้ าประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5 ...........-...............................................
2. คุณสมบัติผ้ เู สนอราคา
2.1 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็ นผูถ้ ูกแจ้งเวียนชื่อผูท้ ิ้งงาน
ของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น หรื อห้ามติดต่อ หรื อห้ามเข้าเสนอราคา
กับองค์การบริ หารส่ วนตาบล
2.2 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผูเ้ สนอราคา ได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
2.3 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นนิ ติบุคคลหรื อบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้ างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบ
ราคาจ้า งในวงเงิ น ไม่ น้ อ ยกว่า
บาท และเป็ นผลงานที่ เป็ นคู่ สั ญ ญาโดยตรงกับ ส่ ว นราชการ
หน่ วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น หรื อหน่ วยงานอื่นซึ่ งมีกฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลเชื่ อถือ
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-23. หลักฐานการเสนอราคา (ต่ อ 1 โครงการ)
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้
3.1 สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั และสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
3.2 หนังสื อมอบอานาจ ซึ่ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผเู ้ สนอราคา มอบอานาจให้บุคคลอื่น
ลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.3 บัญชี รายการก่อสร้างหรื อใบแจ้งปริ มาณงาน ซึ่ งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษี
ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกาไรด้วย
3.4 สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองสอบราคา
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผูเ้ สนอราคาต้องยืน่ ใบเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ไนเอกสารสอบราคานี้
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่ อของผูเ้ สนอ
ราคาให้ชดั เจน จานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรื อแก้ไข หากมี
การขูด ลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่ อผูเ้ สนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ดว้ ย
ทุกแห่ง
4.2 ผูเ้ สนอราคาจะต้องกรอกปริ มาณวัสดุ และราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็ นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและ
หรื อราคาต่อหน่ วย และหรื อต่อรายการ ตามเงื่ อนไขที่ ระบุ ไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสาคัญโดย
คิดราคารวมทั้งสิ้ นซึ่ งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน นับแต่วนั เปิ ดซองสอบราคา โดย
ภายในกาหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จดังต่อไปนี้
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก (สายบ้านน้ าโก้ เชื่ อม บ้านคลองขมิ้น) หมู่ที่ 5 บ้านน้ าโก้
ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กาแพงเพชร ระยะเวลาดาเนินการ 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
หรื อวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งจากองค์การบริ หารส่ วนตาบลให้เริ่ มทางาน
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผูเ้ สนอราคาต้องตรวจดู ร่างสัญญา แบบรู ปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถว้ น
และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยืน่ ซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
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-34.5 ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืน่ ซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรี ยบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการเปิ ด
ซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 1/2559" โดยยื่นโดยตรง
ต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ตั้งแต่วนั ที่ 11 – 25 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
ณ กองคลัง องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองหัววัว และในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น.
ถึ งเวลา 16.30 น. ณ ศู นย์รวมข้อมู ลข่าวสารการซื้ อหรื อการจ้างขององค์การบริ หารส่ วนตาบลระดับ อาเภอ
หอประชุมอาเภอพรานกระต่าย (ชั้น 2) จังหวัดกาแพงเพชร
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิ ด
ซองสอบราคาจะเปิ ดซองสอบราคาในวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ เวลา 11.00 น. เป็ นต้ นไป
5. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริ หารส่ วนตาบลจะพิจารณาตัดสิ นด้วยราคารวมเป็ นรายโครงการ
5.2 หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตามข้อ 2 หรื อยืน่ หลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรื อยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะ
ไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้ สนอรายนั้น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อที่ผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่ วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่พิจารณา เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์
ต่อองค์การบริ หารส่ วนตาบลเท่านั้น
5.3 องค์การบริ หารส่ วนตาบลสงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ สนอรายนั้น ในบัญชีผรู ้ ับเอกสารสอบราคา หรื อในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคา
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
(2) ไม่กรอกชื่อนิ ติบุคคล หรื อบุคคลธรรมดา หรื อลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรื อทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีผล
ทาให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสิ นการสอบราคาหรื อในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา หรื อองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลมีสิทธิ ให้ผเู ้ สนอราคาชี้ แจงข้อเท็จจริ ง สภาพฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอ
ราคาได้ องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลมี สิ ท ธิ ที่ จะไม่ รับ ราคาหรื อไม่ ท าสั ญญาหากหลัก ฐานดังกล่ าวไม่ มี ความ
เหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
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-45.5 องค์การบริ หารส่ วนตาบลทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาต่ าสุ ด หรื อราคาหนึ่ งราคาใดหรื อราคาที่ ที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลื อก จ้างในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด หรื อ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็ นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นขององค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นเด็ดขาดผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย
ใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริ หารส่ วนตาบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษ ผูเ้ สนอราคา เสมือน
เป็ นผูท้ ิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้วา่ การเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริ ต หรื อมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณี ที่ ผู ้เสนอราคาต่ า สุ ด เสนอราคาต่ า จนคาดหมายได้ว่า ไม่ อ าจด าเนิ น งานตามสั ญ ญาได้
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา หรื อองค์การบริ หารส่ วนตาบลจะให้ผเู ้ สนอราคานั้นชี้ แจงและแสดงหลักฐาน
ที่ทาให้เชื่ อได้วา่ ผูเ้ สนอราคาสามารถดาเนิ นงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็ จสมบูรณ์ หากคาชี้ แจงไม่เป็ นที่รับฟั ง
ได้องค์การบริ หารส่ วนตาบลมีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น
6. การทาสั ญญาจ้ าง
ผูช้ นะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลภายใน..7..วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้อยละห้า
ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลยึดถื อไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้องค์การบริ หารส่ วนตาบล โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา
หรื อก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วัน ทาการของทางราชการ
6.3 หนังสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุ ในข้อ 1.4
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสื อค้ าประกันของบริ ษทั เงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิ ชย์และ
ประกอบธุ รกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริ ษทั เงินทุนที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสื อค้ าประกันของ
ธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกาหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่
มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)
หลัก ประกัน นี้ จะคื น ให้ โดยไม่ มี ดอกเบี้ ยภายใน 15 วัน นับถัด จากวัน ที่ ผูช้ นะการสอบราคา
(ผูร้ ับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน (สัญญาเป็ นราคาเหมารวม)
องค์การบริ หารส่ วนตาบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็ น....หนึ่ง.....งวด ดังนี้
ง ว ด ที่ 1 เป็ น จ า น ว น เงิ น ใ น อั ต ร า ร้ อ ย ล ะ ..….-…......ข อ ง ค่ า จ้ า ง เมื่ อ ผู ้ รั บ จ้ า ง ไ ด้
ปฏิบตั ิงาน.........................................................…………ให้แล้วเสร็ จภายใน.......-.........วัน
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-5งวดที่ 2 เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ..….-…......ของค่าจ้างเมื่อผูร้ ับจ้างได้
ปฏิบตั ิงาน.............................................................................................…………ให้แล้วเสร็ จภายใน.......-.........วัน
งวดที่ 3 เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ..….-…......ของค่าจ้างเมื่อผูร้ ับจ้างได้
ปฏิบตั ิงาน.............................................................................................…………ให้แล้วเสร็ จภายใน.......-.........วัน
งวดที่ 4 เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ..….-…......ของค่าจ้างเมื่อผูร้ ับจ้างได้
ปฏิบตั ิงาน.............................................................................................…………ให้แล้วเสร็ จภายใน.......-.........วัน
งวดสุ ดท้าย เป็ นจานวนเงิ น ในอัตราร้ อยละ....100......ของค่ าจ้าง เมื่ อผูร้ ั บ จ้างได้ป ฏิ บ ัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็ จเรี ยบร้อยตามสัญญา รวมทั้งสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรี ยบร้อย
8. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกาหนดในอัตราร้อยละ.…0.10......ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
9. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการสอบราคาซึ่ งได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3
แล้วแต่ กรณี จะต้องรั บ ประกันความช ารุ ดบกพร่ องของงานจ้างที่ เกิ ดขึ้ น ภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า....-…
เดือน...2….ปี นับถัดจากวันที่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลได้รับมอบงาน โดยผูร้ ั บจ้างต้องรับจัดการซ่ อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน ....15....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง
10. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานครั้งนี้ เป็ นเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.
2559 เพื่อดาเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก (สายบ้านน้ าโก้ เชื่อม บ้านคลองขมิ้น) หมู่ที่ 5 บ้าน
น้ าโก้ ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กาแพงเพชร
10.2 เมื่อองค์การบริ หารส่ วนตาบลได้คดั เลื อกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
สอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผูร้ ับจ้างจะต้องสั่งหรื อนาสิ่ งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้น
ต้องนาเข้ามาโดยทางเรื อในเส้ นทางที่มีเรื อไทยเดิ นอยู่ และสามารถให้บริ การรับ ขนได้ตามที่ รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูเ้ สนอราคาซึ่ งเป็ นผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการ
พาณิ ชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรื อนาสิ่ งของดังกล่าว เข้ามาจากประเทศต่อสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การพาณิ ช ยนาวีภ ายใน 7 วัน นับ ถัด จากวัน ที่ ผู ร้ ั บ จ้า งสั่ ง หรื อ ซื้ อ ของจากต่ า งประเทศ เว้น แต่ เป็ นของที่
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้

/(2) จัดการ…

-6(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุ กโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่ มีสิทธิ เช่ นเดี ยวกับเรื อไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ให้
บรรทุกสิ่ งของนั้นโดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุ ญาต เช่นนั้น ก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่นหรื อเป็ น
ของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกเป็ นเรื ออื่น
(3) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (1) หรื อ (2) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี
10.3 ผูเ้ สนอราคาซึ่ งองค์การบริ หารส่ วนตาบล ได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 องค์การบริ หารส่ วนตาบลอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหาย
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 องค์การบริ หารส่ วนตาบลสงวนสิ ทธิ ที่จะแก้ไข เพิ่มเติ มเงื่ อนไขหรื อข้อกาหนดในแบบสัญญาให้
เป็ นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรื อสานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)
11. มาตรฐานฝี มือช่ าง
เมื่ อ องค์ก ารบริ ห ารส่ วนตาบลได้ค ดั เลื อกผูเ้ สนอราคารายใดให้ เป็ นผู ร้ ั บ จ้าง และได้ต กลงจ้า ง
ก่อสร้างตามประกาศนี้ แล้ว ผูเ้ สนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิ บตั ิงานก่อสร้างดังกล่าวผูเ้ สนอราคาจะต้องมี
และใช้ผผู ้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝี มือช่ างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหรื อผูม้ ีคุณวุฒิบตั รระดับ
ปวช. ปวส. และปวท. หรื อเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับการราชการได้ ในอัตราไม่
ต่ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
11.1..................................-............................................
11.2..................................-............................................
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12. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผูร้ ับจ้างพึงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
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