ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเสม็ด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย
เรื่อง สอบราคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๑ บานเสม็ด
...................................................
องคการบริหารสวนตําบลเสม็ด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย มีความประสงคสอบราคา
จางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๑ บานเสม็ด รายละเอียดดังนี้
ชวงที่ ๑ จากบานนายประพันธ – วัดใหมบานโคกเพชร ผิวจราจรกวาง ๔ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ๕๐๐ ตารางเมตร พรอมลงหินคลุกไหลทางขางละ
๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
ชวงที่ ๒ จากบานนายประพันธ – วัดใหมบานโคกเพชร (ชวงขางกําแพงวัด) ผิวจราจรกวาง ๓ เมตร
ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ๑๖๕ ตารางเมตร พรอมลง
หินคลุกไหลทางขางละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
ชวงที่ ๓ จากถนนวัดปาเรไร – ถนนอางเก็บน้ําหวยตลาด ผิวจราจรกวาง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ๔๘๐ ตารางเมตร พรอมลงหินคลุกไหลทาง
ขางละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รวมเปนพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ๑,๑๔๕ ตารางเมตร
และติดตั้งปายโครงการ จํานวน ๑ ปาย (ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลเสม็ด)
ราคากลาง
๖๒๖,๐๐๐.- บาท
ราคางบประมาณ
๖๔๒,๐๐๐.- บาท
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาดังกลาว
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูถูกทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงชื่อแลวหรือไม
เปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาที่เขาเสนอราคาใหแกองคบริหารสวนตําบล
เสม็ด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย
๔. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไหน เวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๕. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา ๒๕๐,๔๐๐.- บาท
/กําหนดดูสถานที่...

-๒กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในเวลา ๐๙.๓๐ น.
ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ สถานที่กอสราง หมูที่ ๑ บานเสม็ด และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม จาก
เจาหนาที่และลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน หากผูไมมาดูสถานที่กอสราง เมื่อมีปญหาอุปสรรคในเวลาทํางานจะ
นํามาอางใหพนความผิดองคการบริหารสวนตําบลเสม็ดไมได
กําหนดยื่นซองสอบราคา
ตั้งแตวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๑
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
เสม็ด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย และยื่นซองสอบราคาวันสุดทายวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ สถานที่กลางศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของหนวยบริหารราชการสวนทองถิ่น
ที่ทําการอําเภอเมืองบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๐๙.๓๐ น.
เปนตนไป ณ สถานที่กลางศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของหนวยบริหารราชการสวนทองถิ่น
ที่ทําการอําเภอเมืองบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ
๑,๐๐๐.- บาท ณ ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลเสม็ด ระหวางวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซตที่ www.tambonsaned.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท
โทร. ๐ ๔๔๖๖ ๖๔๖๘
ประกาศ ณ วันที่

๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ ๑๙/๒๕๕๗
สอบราคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๑ บานเสม็ด
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลเสม็ด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย
ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
.....................................................
องคการบริหารสวนตําบลเสม็ด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งตอไปนี้ เรียกวา “องคการบริหาร
สวนตําบล” มีความประสงคจะสอบราคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๑
บานเสม็ด รายละเอียดดังนี้
ชวงที่ ๑ จากบานนายประพันธ – วัดใหมบานโคกเพชร ผิวจราจรกวาง ๔ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ๕๐๐ ตารางเมตร พรอมลงหินคลุกไหลทางขางละ
๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
ชวงที่ ๒ จากบานนายประพันธ – วัดใหมบานโคกเพชร (ชวงขางกําแพงวัด) ผิวจราจรกวาง ๓ เมตร
ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ๑๖๕ ตารางเมตร พรอมลง
หินคลุกไหลทางขางละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
ชวงที่ ๓ จากถนนวัดปาเรไร – ถนนอางเก็บน้ําหวยตลาด ผิวจราจรกวาง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ๔๘๐ ตารางเมตร พรอมลงหินคลุกไหลทาง
ขางละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รวมเปนพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ๑,๑๔๕ ตารางเมตร
และติดตั้งปายโครงการ จํานวน ๑ ปาย (ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลเสม็ด)
ราคากลาง
๖๒๖,๐๐๐.- บาท
ราคางบประมาณ
๖๔๒,๐๐๐.- บาท
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง และตองไมเปนผูถูกแจงเวียน
ชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหามติดตอหรือหามเขา
เสนอราคากับองคการบริหารสวนตําบล
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
/๒.๓ ผูเสนอราคา...

-๒๒.๓ ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับ
งานที่สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา ๒๕๐,๔๐๐.- บาท (สองแสนหาหมื่นสี่รอยบาทถวน) และเปนผลงานที่
เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่นหนวยงาน
อื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนขาราชการบริการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการ
บริหารสวนตําบลเชื่อถือ
๒.๔ ผูเสนอราคาจะตองมีหลักฐานการเปนตัวแทนผูแทนจําหนายหรือผูประกอบการมาแสดงดวย
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคาดังนี้
๓.๑ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(ถามี) สําเนาบัตรประชาชน และ สําเนาทะเบียนบาน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
๓.๒ หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
๓.๓ สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ในกรณีที่มีการกําหนด
ผลงานตามขอ ๒.๓)
๓.๔ บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงาน ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ คาแรง
ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
๓.๕ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา
๔. การยื่นซองสอบราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจนจํานวนเงินที่
เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบ หรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวนใน
ใบเสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวย
และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัว
เลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคา
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา
๙๐ วันนับแตวันเปดซองสอบราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคากําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน
๖๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน
/๔.๔ กอนยื่นซอง...

-๓๔.๔ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียดฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาโดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่
๑๙/๒๕๕๗” โดยยื่นโดยตรงตอองคการบริหารสวนตําบลเสม็ด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย
ตั้งแตวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
และยื่นซองสอบราคาวันสุดทายวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สถานที่
กลางศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของหนวยบริหารราชการสวนทองถิ่น ที่ทําการอําเภอเมือง
บุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และ
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา
๐๙.๓๐ น. เปนตนไป ณ สถานที่กลางศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของหนวยบริหารราชการสวน
ทองถิ่น ที่ทําการอําเภอเมืองบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบล กําหนดยื่นซองสอบราคาเปนราย
โครงการและจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม แยกเปนรายโครงการ
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ ผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น
๕.๓ องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน
ในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏซื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของการบริหารสวนตําบล
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยาง
ใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน
สาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ
ชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
/๕.๔ ในการ...

-๔๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับ
ผูเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคา หรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสม หรือไมถูกตอง
๕.๕ องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหาย
ใด ๆ มิได รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผู
ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อไดวา การเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันการเสนอราคา
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอ
ราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการบริหารสวน
ตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
๖ การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับ องคการบริหารสวน
ตําบล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา
ของราคาคาจางที่สอบราคาได ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยาง
หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
กอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔
๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๖.๕ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแหงประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคาร ตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญากอสรางที่มี
วงเงินไมเกิน ๑๐ ลานบาท)
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
/๗.คาจาง...

-๕๗. คาจางและการจายเงิน
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลว
เสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุใน ขอ ๑.๓
แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางของที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา – เดือน
๒ ป นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจาก
ขอบัญญัติงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
๒๕๕๗
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติจาย
จาก
ขอบัญญัติ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ แลวเทานั้น
๑๐.๒ เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลง
จางตามสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและ
ของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคา ซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมการขนสงทางน้ําและ
พาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของ
นั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิด
ตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในขอ ๖ องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหาย (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
/๑๐.๔ องคการ...

-๖๑๐.๔ องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๑. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสราง
ตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผู
ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.
และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐
ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
๑๑.๑………........ชางโยธา/กอสราง..............................................................
๑๑.๒.........................................................................................................
.
๑๒. ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด

ลงวันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

