ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานปรก
เรื่อง สอบราคาจางเหมาปรับปรุงอาคาร จํานวน 3 โครงการ
ตําบลบานปรก อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
-----------------------------------------------------------------ดวยองค!การบริหารส#วนตําบลบานปรก มีความประสงค!จะสอบราคาจางเหมาปรับปรุงอาคาร
จํานวน 3 โครงการ ดังต#อไปนี้
1. ปรับปรุงอาคารศูนย!พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานปรก โรงเรียนวัดคูสนามจันทร! หมู#ที่ 3
ตําบลบานปรก อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ตามแบบ อบต.บานปรก เลขที่ 4/2557
ราคาตามงบประมาณ 95,000 บาท ราคากลาง 95,000 บาท
2. ปรั บ ปรุ งอาคารที่ ทํา การ อบต.บานปรก หมู# ที่ 6 ตํ า บลบานปรก อํ า เภอเมื องฯ
จังหวัดสมุทรสงคราม ตามแบบ อบต.บานปรก เลขที่ 6/2557
ราคาตามงบประมาณ 150,000 บาท ราคากลาง 149,500 บาท
3. ปรับปรุงอาคารศูนย!พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานปรก โรงเรียนวัดจันทร!เจริญสุข หมู#ที่ 10
ตําบลบานปรก อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ตามแบบ อบต.บานปรก เลขที่ 5/2557
ราคาตามงบประมาณ 952,000 บาท ราคากลาง 948,000 บาท
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป<นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกล#าว
2. ไม#เป<นผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเป<นผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน#วยงาน
บริหารราชการส#วนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ไม#เป<นผูไดรับเอกสิทธิ์ หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม#ยอมขึ้นศาลไทยเวนแต#
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเช#นว#านั้น
4. ไม#เป<นผูมีผลประโยชน!ร#วมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก#องค!การ
บริหารส#วนตําบลบานปรก ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม#เป<นผูกระทําการอันเป<นการขัดขวางการ
แข#งขันราคาอย#างเป<นธรรมในการสอบราคาจางในครั้งนี้
5. มีผลงานก#อสรางประเภทเดียวกัน
โครงการที่ 1 ในวงเงินไมนอยกวา 47,500 บาท
โครงการที่ 2 ในวงเงินไมนอยกวา 75,000 บาท
โครงการที่ 3 ในวงเงินไมนอยกวา 476,000 บาท
กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
โครงการที่ 1 ตั้งแต#เวลา 09.30 น. – 10.00 น.
โครงการที่ 2 ตั้งแต#เวลา 10.00 น. – 10.30 น.
โครงการที่ 3 ตั้งแต#เวลา 10.30 น. – 11.00 น.
โดยพรอมกัน ณ ที่ทําการองค!การบริหารส#วนตําบลบานปรก และกําหนดรับคําชี้แจงรายละเอียด
เพิ่มเติมในวันเดียวกัน

-2กํา หนดยื่ นซองสอบราคา ในวั น ที่ 8 กรกฎาคม 2558 ถึงวั น ที่ 22 กรกฎาคม 2558
ระหว# า งเวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ กองคลั ง องค! ก ารบริ ห ารส# ว นตํ า บลบานปรก หรื อ ส# ง ทาง
ไปรษณีย!ลงทะเบียนก#อนวันเปKดซอง โดยใหส#งหลักฐานเอกสารต#างๆ พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสาร
เสนอพรอมกับซองเสนอราคาดวย สําหรับกรณียื่นซองเสนอราคาทางไปรษณีย!ลงทะเบียน จะถือวันและ
เวลาที่องค!การบริหารส#วนตําบลบานปรกลงรับจากไปรษณีย!เป<นเวลารับซอง
กําหนดเป8ดซองสอบราคา ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย!รวมขอมูลข#าวสารการซื้อ
หรือการจางระดับอําเภอ ที่ว#าการอําเภอเมืองสมุทรสงคราม ชั้น 2
โครงการที่ 1 เวลา 09.30 น. – 10.30 น.
โครงการที่ 2 เวลา 10.30 น. – 11.30 น.
โครงการที่ 3 เวลา 13.30 น. – 14.30 น.
ผูใดสนใจติดตอซื้อเอกสารสอบราคาในราคา
โครงการที่ 1 ในราคาชุดละ 200 บาท
โครงการที่ 2 ในราคาชุดละ 400 บาท
โครงการที่ 3 ในราคาชุดละ 700 บาท
ไดที่ที่ทําการองค!การบริหารส#วนตําบลบานปรก ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ถึง วันที่ 22
กรกฎาคม 2558 ระหว#างเวลา 08.30 น. ถึ ง 16.30 น. ดูรายละเอี ยดไดที่ www.banprok.go.th,
www.gprocurement.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท!หมายเลข 0-3471-2115 ในวันและเวลาราชการ
หมายเหตุ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ซื้อเอกสารสอบราคา ณ ศูนย!รวมขอมูลข#าวสารการซื้อหรือการ
จางระดับอําเภอ ที่ว#าการอําเภอเมืองสมุทรสงคราม ชั้น 2
ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2558

(นายชนะ อินทรโชติ)
นายกองค!การบริหารส#วนตําบลบานปรก

เอกสารสอบราคาจางเลขที่ 3,4,5 /2558
เรื่อง สอบราคาจางเหมาปรับปรุงอาคารจํานวน 3 โครงการ
ตามประกาศองค!การบริหารส#วนตําบลบานปรก ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558
---------------------------------------------------------------------------------องค!การบริหารส#วนตําบลบานปรก ซึ่งต#อไปนี้เรียกว#า“องค!การบริหารส#วนตําบลบานปรก”
มีความประสงค!จะสอบราคาจางเหมาปรับปรุงอาคาร จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
1. ปรับปรุงอาคารศูนย!พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานปรก โรงเรียนวัดคูสนามจันทร! หมู#ที่ 3
ตําบลบานปรก อําเภอเมืองฯ จั งหวัดสมุทรสงคราม โดยทําการติดตั้งเหล็กดัดหนาต#างรูปการ!ตู น
ขนาด 0.68 x 1.08 เมตร จํานวน 30 บาน เหล็กดัดหนาต#าง ขนาด 0.68 x 0.40 เมตร จํานวน
30 บาน เหล็กดัดหนาต#าง ขนาด 0.38 x 0.58 เมตร จํานวน 10 บาน มุงลวดหนาต#างขนาด 0.68 x 1.08 เมตร
จํานวน 30 บาน ประตูบานเลื่อนสแตนเลส ขนาด 0.80 x 2.00 เมตร จํานวน 1 ชุด ราวบันไดสแตนเลส 2 ขาง
ยาวรวม 4.00 เมตร งานเชื่อมกั้นช#องราวระเบียงเดิม 1 รายการ งานติดตั้งปVWมน้ํากับถังเก็บน้ํา 1
รายการ งานครุ ภั ณฑ! จั ดซื้ อ ปVYมน้ํ าขนาด 150 วัตต! จํ านวน 1 เครื่ อง พั ดลมโคจรติ ดผนั ง ขนาด 16 นิ้ ว
จํานวน 8 เครื่อง ตามแบบ อบต.บานปรก เลขที่ 4/2557 พรอมจัดทําและติดตั้งปZายประชาสัมพันธ!
โครงการ จํานวน 1 ปZาย ปZายชั่วคราว จํานวน 1 ปZาย
2. ปรั บ ปรุ ง อาคารที่ ทํ า การ อบต.บานปรก หมู# ที่ 6 ตํ า บลบานปรก อํ า เภอเมื อ งฯ
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยทําการกั้นผนังอิฐมวลเบาพรอมติดตั้งประตูบานเลื่อนกระจกอลูมิเนียมสีชาดํา
ขนาด 1.00x2.00 เมตร จํานวน 1 บาน และผนังกระจกอลูมิเนียมสีชาดํา จํานวน 1 ชุด งานรื้อ
ประตูเหล็กมวน งานยายโคมไฟฟZา พรอมติดตั้งสวิทซ! งานรื้อและติดตั้งฝZาเพดานยิปซั่มบอร!ดพื้นที่
20.00 ตารางเมตร งานทาน้ําพลาสติก พื้นที่ 120.00 ตารางเมตร งานติดตั้งสแตนเลสดัดหนาต#าง
ขนาด 1.15 x 2.45 เมตร จํานวน 1 ชุด งานติดตั้งราวสแตนเลสสูง 0.80 เมตร ยาว 12.50 เมตร
ราวสแตนเลสสูง 0.60 เมตร ยาว 3.30 เมตร ตามแบบ อบต. บานปรก เลขที่ 6/2557 พรอม
จัดทําและติดตั้งปZายประชาสัมพันธ!โครงการ จํานวน 1 ปZาย ปZายชั่วคราว จํานวน 1 ปZาย
3. ปรับปรุงอาคารศูนย!พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานปรก โรงเรียนวัดจันทร!เจริญสุข หมู#ที่ 10
ตําบลบานปรก อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยทําการก#อสรางรั้วพรอมประตูสแตนเลส รอบ
อาคารยาว 51.00 เมตร ติดตั้งเหล็กดัดหนาต#างรูปการ!ตูน ขนาด 0.68 x 1.08 เมตร จํานวน 30 บาน
เหล็กดัดหนาต#าง ขนาด 0.68 x 0.40 เมตร จํานวน 30 บาน เหล็กดัดหนาต#าง ขนาด 0.38 x 0.58 เมตร
จํ านวน 10 บาน มุ งลวดหนาต# าง ขนาด 0.68 x 1.08 เมตร จํ านวน 30 บาน รางรั บน้ํ าฝนสแตนเลส
ยาว 15.00 เมตร ท#อรับน้ําฝนสแตนเลสขนาด 3 นิ้ว ยาว 11.00 เมตร งานหลังคาโพลีคาร!บอเนต
พื้นที่ 40.00 ตารางเมตร งานอ#างลางมือคสล. ขนาด 0.60x6.00 เมตร สูง 1.00 เมตร จํานวน 1 แห#ง
งานปZายชื่อศูนย!สแตนเลส จํานวน 1 ปZาย งานปูคอนกรีตบล็อก พื้นที่ 54.00 ตารางเมตร งานพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 เมตร พื้นที่ 100.00 ตารางเมตร งานเชื่อมกั้นช#องราวระเบียงเดิม 1 รายการ
งานครุภัณฑ!จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU จํานวน 2 เครื่อง เครื่องปVWมน้ํา ขนาด 150 วัตต!
จํานวน 1 เครื่อง ถังเก็บน้ําสแตนเลส ขนาด 1,000 ลิตร จํานวน 1 ใบ พัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
จํานวน 8 เครื่อง ตามแบบ อบต.บานปรก เลขที่ 5/2557 พรอมจัดทําและติดตั้งปZายประชาสัมพันธ!
โครงการ จํานวน 1 ปZาย ปZายชั่วคราว จํานวน 1 ปZาย

-21. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจาง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5 แบบบัญชีเอกสาร
1.6 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน
1.7 แบบปZายชื่อโครงการ
2. คุณสมบัติผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเป<นผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง และตองไม#เป<นผูถูก
แจงเวียนชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน#วยงานบริหารราชการส#วนทองถิ่น หรือหาม
ติดต#อหรือหามเขาเสนอราคากับองค!การบริหารส#วนตําบลบานปรก
2.2 ผูเสนอราคาตองไม#เป<นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม#ยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแต#รัฐบาลของผูเสนอราคาไม#มีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกัน เช#นว#านั้น
2.3 ผูเสนอราคาจะตองเป<นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก#อสรางประเภท
เดียวกันกับงานที่สอบราคาจางในวงเงินไม#นอยกว#า 47,500 บาท , 75,000 บาท และ 476,000 บาท
ตามลํ าดั บ และผลงานที่ เป< นคู# สัญ ญาโดยตรงกั บส# ว นราชการหน#ว ยงานตามกฎหมายว# าดวยระเบี ย บ
บริ ห ารราชการส# ว นทองถิ่ น หน# ว ยงานอื่ น ซึ่ ง มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ หมี ฐ านะเป< น ราชการส# ว นทองถิ่ น
รัฐวิสาหกิจหรือหน#วยงานเอกชนที่องค!การบริหารส#วนตําบลบานปรกเชื่อถือ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมากับซองสอบราคา ดังนี้
3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนส#วนบริษัท และสําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค#าเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปKดอากรแสตมป`ตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.3 สําเนาหนังสือรับรองผลงานก#อสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
3.4 สําเนาใบเสร็จรับเงินค#าซื้อเอกสารสอบราคา
3.5 บัญชีรายการก#อสรางซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ! ค#าแรง ภาษีต#าง ๆ
รวมกําไรไวดวย
3.6 บัญชีเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา (ใหใส#บัญชีรายการวัสดุ
ก#อสรางซึ่งเสนอรายการวัสดุอุปกรณ! ค#าแรง ค#าภาษีต#าง ๆ รวมถึงกําไรไวในซองและหลักฐานต#างๆ ไว
ขางนอกซอง)
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไม#
มีเงื่ อนไขใด ๆ ทั้ งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาให
ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม#มีการขูดลบหรือแกไข หากมี
การขูดลบ ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
ทุกแห#ง
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ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก#อสรางให

ครบถวน
ในการเสนอราคา ใหเสนอเปAนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต#อหน#วย และหรือต#อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง
ทั้งนี้ร าคารวมที่เ สนอจะตองตรงกันทั้ งตัวเลขและตัว หนังสื อ ถาตัวเลขและตัวหนังสื อไม#ต รงกัน ใหถื อ
ตัวหนังสือเป<นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค#าภาษีมูลค#าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นและค#าใชจ#ายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 60 วัน, 60 วัน และ 120 วัน
ตามลําดับ นับแต#วันเปKดซองสอบราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตน
ไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก#อสรางแลวเสร็จไมเกิน 60 วัน ,
60 วัน และ 120 วัน ตามลําดับ นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก
องค!การบริหารส#วนตําบลบานปรก
4.4 ก#อนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูร#างสัญญา แบบรูปและละเอียด
ฯลฯ ใหถี่ถวน และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก#อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา
4.5 ผูเสนอราคาจะตองเขาร#วมรับฟVงการพิจารณาผลการสอบราคา ในวันเปKดซอง
สอบราคาดวย
4.6 ผูเสนอราคาตองยื่นซองสอบราคาที่ปKดซองเรียบรอยจ#าหนาซองถึง ประธาน
กรรมการเป8ดซองสอบราคาโดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจาง เลขที่
3, 4 และ 5 / 2558” ตามลําดับ โดยยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 22
กรกฎาคม 2558 ระหว#างเวลา 08.30 น. - 16.30 น ณ กองคลัง องค!การบริหารส#วนตําบลบานปรก
หรือส#งทางไปรษณีย!ลงทะเบียนก#อนวันเปKดซอง โดยใหส#งหลักฐานเอกสารต#างๆ พรอมจัดทําบัญชีรายการ
เอกสารเสนอพรอมกับซองเสนอราคาดวย สําหรับกรณียื่นซองเสนอราคาทางไปรษณีย!ลงทะเบียน จะถือ
วันและเวลาที่องค!การบริหารส#วนตําบลลงรับจากไปรษณีย!เป<นเวลารับซอง
เมื่ อ พนกํ า หนดเวลายื่ น ซองสอบราคาแลวจะไม# รั บ ซองสอบราคาเด็ ด ขาดและ
คณะกรรมการเปKดซองสอบราคา จะเปKดซองสอบราคาในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต#เวลา 09.30 น.,
10.30 น. และ 13.30 น. ตามลําดับ
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค!การบริหารส#วนตําบลบานปรก จะพิจารณาตัดสินดวย
ราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม#ถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม#ถูกตองหรือไม#ครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม#ถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการ
จะไม#รับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแต#เป<นขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส#วนที่มิใช#สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว#า จะ
เป<นประโยชน!ต#อองค!การบริหารส#วนตําบลบานปรก เท#านั้น
5.3 องค!การบริหารส#วนตําบลบานปรก สงวนสิทธิไม#พิจารณาราคาของผูเสนอราคา
โดยไม#มีการผ#อนผันในกรณีดังต#อไปนี้
(1) ไม#ปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลัก
ฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค!การบริหารส#วนตําบลบานปรก

-4(2) ไม#กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอย#างหนึ่งอย#างใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต#างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในใบเสนอราคาที่เป<น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแก#ผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิได
ลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปKดซองสอบราคา
หรื อ องค! ก ารบริ ห ารส# ว นตํ า บลบานปรก มี สิ ท ธิ ใ หผู เสนอราคาชี้ แ จงขอเท็ จ จริ ง สภาพฐานะ หรื อ
ขอเท็จจริง อื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได องค!การบริหารส#วนตําบลบานปรกมีสิทธิที่จะไม#รับราคา
หรือไม#ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล#าวไม#เหมาะสม หรือไม#ถูกตอง
5.5 องค!การบริหารส#วนตําบลบานปรก ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไม#รับราคาต่ําสุด หรือราคา
หนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะ
รายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม#พิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแต#จะพิจารณา
ทั้งนี้เพื่อประโยชน!ของทางราชการเป<นสําคัญ และใหถือว#าการตัดสินขององค!การบริหารส#วนตําบลบานปรก
เป<นเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองค#าเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองค!การบริหารส#วนตําบลบานปรก
จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเป<นผูทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อไดว#าการเสนอ
ราคากระทําไปโดยไม#สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
6. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาระบุในขอ 1.3 กับองค!การ
บริหารส#วนตําบลบานปรกภายใน 7 วัน นับถับจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเป<น
จํานวนเงินเท#ากับรอยละหา ของราคาค#าจาง ที่สอบราคาได ใหกับองค!การบริหารส#วนตําบลบานปรก
ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันสัญญาอย#างหนึ่งอย#างใด ดังต#อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ#ายใหกับองค!การบริหารส#วนตําบลบานปรก โดยเป<นเช็คลงวันที่
ที่ทําสัญญาหรือก#อนหนานั้นไม#เกิน 3 วัน ทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อ
การพาณิชย!และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห#งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท
เงินทุนที่ธนาคารแห#งประเทศไทยไดแจงใหส#วนราชการต#าง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอย#าง
หนังสือค้ําประกันธนาคารตามที่คณะกรรมการว#าดวยการพัสดุกําหนด(การใชหลักประกันตามขอนี้ใช
เฉพาะสัญญาจางก#อสรางที่มีวงเงินไม#เกิน 10 ลานบาท)
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไม#มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบ
ราคา (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
7. คาจางและการจายเงิน
องค!การบริหารส#วนตําบลบานปรก จะจ#ายเงินค#าจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานปรับปรุงอาคาร
1. ปรั บ ปรุ งอาคารศู น ย! พัฒ นาเด็ กเล็ ก อบต.บานปรก โรงเรี ยนวั ด คูสนามจั น ทร! หมู# ที่ 3
ตําบลบานปรก อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ตามแบบ อบต.บานปรก เลขที่ 4/2557 พรอม
จัดทําและติดตั้งปZายประชาสัมพันธ!โครงการ จํานวน 1 ปZาย ปZายชั่วคราว จํานวน 1 ปZาย พรอมทํา
ความสะอาดสถานที่ก#อสรางใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน

-52. ปรับปรุงอาคารที่ทําการ อบต.บานปรก หมู#ที่ 6 ตําบลบานปรก อําเภอเมืองฯ จังหวัด
สมุทรสงคราม ตามแบบ อบต.บานปรก เลขที่ 6/2557 พรอมจัดทําและติดตั้งปZายประชาสัมพันธ!
โครงการ จํานวน 1 ปZาย ปZายชั่วคราว จํานวน 1 ปZาย พรอมทําความสะอาดสถานที่ก#อสรางใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน
3. ปรับปรุงอาคารศูนย!พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานปรก โรงเรียนวัดจันทร!เจริญสุข หมู#ที่ 10 ตําบล
บานปรก อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ตามแบบ อบต.บานปรก เลขที่ 5/2557 พรอมจัดทําและ
ติดตั้งปZายประชาสัมพันธ!โครงการ จํานวน 1 ปZาย ปZายชั่วคราว จํานวน 1 ปZาย พรอมทําความสะอาดสถานที่
ก#อสรางใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน
8. อัตราคาปรับ
ค#าปรับตามแบบสัญญาจาง จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของค#าจางตามสัญญาต#อวัน
นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจนถึงวันที่ไดปฏิบัติงานจางเสร็จสมบูรณ!
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคา ซึ่งไดทําขอตกลงเป<นหนังสือ หรือทําสัญญาตามแบบดังระบุในขอ 1.3
แลวแต#กรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพร#องของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม#นอยกว#า 2 ปb
นับถัดจากวันที่องค!การบริหารส#วนตําบลบานปรก ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซ#อมแซม
แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพร#อง
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาอื่น ๆ
10.1 เงินค#าจางสําหรับงานจางครั้งนี้ จ#ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ประจําปbงบประมาณ 2558
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดต#อเมื่อองค!การบริหารส#วนตําบลบานปรก ไดรับอนุมัติ
จ#ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แลวเท#านั้น
10.2 ผูรับจางยินยอมที่จะรับผูตกงานที่ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อไวกับองค!การบริหาร
ส#วนตําบลบานปรกเขาร#วมทํางานดวยตามจํานวนที่องค!การบริหารส#วนตําบลบานปรกเห็นสมควร
10.3 เมื่อองค!การบริหารส#วนตําบลบานปรก ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเป<นผูรับ
จางและไดตกลงจางตามประกาศสอบราคาจางแลวถาผูรับจางจะตองจัดส#งหรือนําส#งของมาเพื่องานจาง
ดังกล#าวเขามาจากต#างประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยอยู#และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีว#าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคาซึ่งเป<นผูรับจาง
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายว#าดวยการส#งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่ ง หรื อ นํ า ของดั ง กล# า วมาจากต# า งประเทศต# อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการส#งเสริมพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผูรับจางหรือสั่งหรือซื้อจากต#างประเทศ เวน
แต#เป<นของที่รัฐมนตรีว#าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดใหสิ่งของดังกล#าวบรรทุกเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช#นเดียวกับเรือไทยจาก
ต#างประเทศมายังประเทศไทย เวนแต#จะไดรับอนุญาติจากสํานักงานคณะกรรมการส#งเสริมการพาณิชย
นาวี ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช#เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาติเช#นนั้นก#อนบรรทุกของลงเรือ
อื่น หรือเป<นของรัฐมนตรีว#าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม#ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายว#า
ดวยการส#งเสริมการพาณิชยนาวี
10.4 ผูเสนอราคาซึ่งองค!การบริหารส#วนตําบลบานปรก ไดคัดเลือกแลวไม#ไปทําสัญญา
หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุใน ขอ 6 องค!การบริหารส#วนตําบลบานปรกอาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเป<นผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ องค!การบริหารส#วนตําบลบานปรก สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเป<นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด(ถามี)

-611. มาตรฐานฝIมือชาง
เมื่อองค!การบริหารส#วนตําบลบานปรก ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเป<นผูรับจางและไดตกลงจาง
ก#อสรางตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงว#าในการปฏิบัติงานก#อสรางดังกล#าวผูเสนอราคา
จะตองมีและใชผูผ#านการทดสอบมาตรฐานฝbมือช#างจากส#วนราชการ หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.
หรือเทียบเท#าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไม#ต่ํากว#ารอยละ 10 ของ
แต#ละสาขาช#าง แต#จะตองมีช#างจํานวน อย#างนอย 1 คน ในแต#สาขาช#างต#อไปนี้
(1) ช#างก#อสราง
(2) ช#างโยธา
12. คาใชจายในการทดสอบวัสดุ
ค#าใชจ#ายต#าง ๆ สําหรับการทดสอบวัสดุที่ใชในการก#อสรางทุกรายการ ของขอกําหนด
การก#อสราง ผูรับจางจะตองเป<นผูชําระเอง ตามอัตรากําหนดของทางราชการ
13. ในระยะเวลาการก#อสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ!ที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเคร#งครัด
องค!การบริหารส#วนตําบลบานปรก
วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม 2558

