ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่คะตวน
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จานวน 5 สาย
******************************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่คะตวน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตาม
โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จานวน 5 สาย ดังนี้
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 72.00 เมตร ดินถมไหล่ทางกว้าง
0.50 เมตร หย่อมบ้านดอยผาลาย หมูท่ ี่ 1 งบประมาณ 98,000 บาท
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่ ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ดินถมไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร หย่อมบ้านดง หมู่ 3 งบประมาณ 98,000 บาท
3.
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 61.00 เมตร ดินถมไหล่ทางกว้าง
0.15 เมตร ซอยข้างโรงเรียนอนุบาลคอนผึ้ง บ้านคอนผึ้ง หมู่ 5 งบประมาณ 98,000 บาท
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 45.00 เมตร ดินถมไหล่ทางกว้าง
0.50 เมตร เส้นทางสายหลักแยกทางหลวง 105 – บ้านอุมดาเหนือ หมู่ 8 งบประมาณ 98,000 บาท
5.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 45.00 เมตร ดินถมไหล่ทางกว้าง
0.50 เมตร เส้นทางสายแยกสายหลัก – บ้านอุมดาใต้ หมู่ 8 งบประมาณ 98,000 บาท
ราคากลาง 490,000.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มอี าชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาดังกล่าว
2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3.มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในสัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า 245,000.-บาท (สองแสนสี่หมื่นห้า
พันบาทถ้วน)
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคาชีแ้ จงรายละเอียดเพิ่มเติม
ในวันที่ 30 มกราคม 2558 เวลา
10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ. ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่คะตวน
กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ.ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอาเภอสบเมย(ที่วา่ การอาเภอสบเมย) และตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 4
กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ.องค์การบริหารส่วนตาบลแม่คะตวน หรือส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตัง้ แต่วันที่ 22 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันและเวลาราชการ(กรณียื่นซอง
ทางไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่คะตวน จะต้องรับซองภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 โดยถือวันและเวลา
ที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่คะตวนลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซองสอบราคา)

กาหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างระดับอาเภอสบเมย (ที่ว่าการอาเภอสบเมย) เป็นต้นไป
ผูส้ นใจติดต่อขอซือ้ เอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000 .- บาท ( หนึ่งพัน บาทถ้วน) ได้ที่ ที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่คะตวน ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา
08.30น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.Maekatoun.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5368-7153 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

( นายสุรศักดิ์ ใจคา )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่คะตวน

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2558
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จานวน 5 สาย
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่คะตวน ลงวันที่ 22 มกราคม 2558
…………………………..
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่คะตวน ซึ่งต่อไปนีเ้ รียกว่า “องค์การบริหารส่วนตาบล ” มีความประสงค์จะ
สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จานวน 5 สาย ดังนี้
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 72.00 เมตร ดินถมไหล่ทางกว้าง
0.50 เมตร หย่อมบ้านดอยผาลาย หมูท่ ี่ 1 งบประมาณ 98,000 บาท
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่ ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ดินถมไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร หย่อมบ้านดง หมู่ 3 งบประมาณ 98,000 บาท
3.
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 61.00 เมตร ดินถมไหล่ทางกว้าง
0.15 เมตร ซอยข้างโรงเรียนอนุบาลคอนผึ้ง บ้านคอนผึ้ง หมู่ 5 งบประมาณ 98,000 บาท
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 45.00 เมตร ดินถมไหล่ทางกว้าง
0.50 เมตร เส้นทางสายหลักแยกทางหลวง 105 – บ้านอุมดาเหนือ หมู่ 8 งบประมาณ 98,000 บาท
5.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 45.00 เมตร ดินถมไหล่ทางกว้าง
0.50 เมตร เส้นทางสายแยกสายหลัก – บ้านอุมดาใต้ หมู่ 8 งบประมาณ 98,000 บาท
ราคากลาง 490,000.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)
โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1.เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5 ใบแจ้งปริมาณงาน
1.6 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมด

-22.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็นผู้มอี าชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ
ผูท้ งิ้ งานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอ
ราคากับองค์การบริหารส่วนตาบล
2.2 ผูเ้ สนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ
งานที่สอบราคาจ้างในสัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า 245,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพัน บาทถ้วน) และ
เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
องค์การบริหารส่วนตาบลเชื่อถือ
3.หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้
3.1 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุน้ ส่วนบริษัท และสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสานาถูกต้อง
3.2 หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผเู้ สนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.3 สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มกี ารกาหนด
ผลงานตามข้อ 2.3)
3.4 บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา
4.การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผูเ้ สนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มเี งื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มกี ารขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
4.2 ผูเ้ สนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย
และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลข
และตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิน้ ซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดย
ภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และ จะถอนการเสนอราคามิได้

-34.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 60 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตาบลให้เริ่มทางาน
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผูเ้ สนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาโดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 2/2558” โดยยื่น
โดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตาบล ตั้งแต่ วันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ.ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอาเภอสบเมย(ที่วา่ การอาเภอสบเมย) และตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2558 ถึงวันที่
4 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ.องค์การบริหารส่วนตาบลแม่คะตวน หรือส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตัง้ แต่วันที่ 2 2 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันและเวลาราชการ(กรณียื่นซอง
ทางไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่คะตวน จะต้องรับซองภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 โดยถือวันและเวลา
ที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่คะตวนลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซองสอบราคา)
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจะ เปิดซองสอบราคาในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ.ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอาเภอสบเมย (ที่ว่าการอาเภอสบเมย) เป็นต้นไป
5.หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครัง้ นี้ องค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่
ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนีเ้ ฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า จะเป็น
ประโยชน์ตอ่ องค์การบริหารส่วนตาบลเท่านั้น
5.3 องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนสิทธิไม่พจิ ารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณี ดังต่อไปนี้
(1)ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้น ในบัญชีผรู้ ับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตาบล
(2)ไม่กรอกชื่อนิตบิ ุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3)เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสาคัญ
หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้

-45.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลมีสทิ ธิให้ผเู้ สนอราคาชีแ้ จงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ ผู้
เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตาบลมีสทิ ธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี ความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 องค์การบริหารส่วนตาบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ
และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้ สนอราคาเสมือนเป็นผู้ทงิ้ งาน หากมี
เหตุที่เชื่อได้วา่ การเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุดเสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตาบลจะให้ผู้เสนอราคานัน้ ชีแ้ จงและแสดงหลักฐานที่ทาให้
เชื่อได้วา่ ผูเ้ สนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชีแ้ จงไม่เป็นที่รับฟังได้
องค์การบริหารส่วนตาบลมีสทิ ธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
6.การทาสัญญาจ้าง
ผูช้ นะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาจ้างดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงิน เท่ากับร้อย
ละห้า ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้า
นั้นไม่เกิน 3 วัน ทาการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของ
ธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกาหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนีใ้ ช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มี
วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้ ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผชู้ นะการสอบราคา (ผูร้ ับจ้าง)
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

-57. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)
งวดสุดท้าย (งวดเดียว) เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฎิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
8.อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
9.การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผูช้ นะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า
- วัน
- เดือน 2 ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดดี ังเดิมภายใน
15
วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
10.ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครัง้ นี้ ได้มาจากงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศงบประมาณ พ.ศ.2557
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลแม่คะตวนได้รบั อนุมัติ
เงินอุดหนุนทั่วไปแล้วเท่านั้น
10.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของ
นั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มเี รือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูเ้ สนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชยนาวีภายใน 7
วัน นับถัดจากวันที่ผรู้ ับจ้างสั่งหรือซือ้ ของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้ส่งิ ของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสี ิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ให้
บรรทุกสิ่งของนัน้ โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนัน้ ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่ง
เสริมการพาณิชยนาวี

-610.3 ผูเ้ สนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภาย
ในเวลาที่ทางราชการกาหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตาบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง ตาม
ประกาศนี้แล้ว ผูเ้ สนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีและใช้ผผู้ า่ นการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมอื ช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูม้ ีวุฒบิ ัตรระดับ ปวช .ปวส. และ ปวท.
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก .พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละ
สาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาชาช่าง ดังต่อไปนี้
11.1
ช่างก่อสร้าง
.
11.2
ช่างโยธา
.
12. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฏหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่คะตวน

(นางจีรพัส ภัทรพีรวัจน์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

