ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานปรก
เรื่อง สอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุตําบลบานปรก
จํานวน 1 หลัง หมูที่ 6 ตําบลบานปรก อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
-----------------------------------------------------------------ดวยองคการบริหารสวนตําบลบานปรก มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมาโครงการกอสราง
ศู น ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และสงเสริ มอาชี พ ผู สู ง อายุ ตํ า บลบานปรก จํ า นวน 1 หลั ง หมู ที่ 6 ตํ า บลบานปรก
อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยทําการกอสรางอาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว ขนาด 8.00x12.00 เมตร พื้นที่
ใชสอยไมนอยกวา 96.00 ตารางเมตร หมวดงานวิศวกรรมโครงสรางทั้งหมด หมวดงานสถาป:ตยกรรมทั้งหมด
หมวดงานระบบไฟฟ< าและสื่ อสารทั้งหมด หมวดงานสุ ขาภิ บาลทั้งหมด และงานครุ ภั ณฑจั ดซื้ อทั้งหมดคื อพั ส ดุ
ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 7 รายการ พรอมจัดทําและติดตั้งป<ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป<าย และป<าย
ประชาสัมพันธโครงการาชั่วคราว จํานวน 1 ป<าย ตามแบบ อบต.บานปรก เลขที่ 1/2557
ราคาตามงบประมาณ 785,710 บาท ราคากลาง 804,000 บาท
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปCนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว
2. ไมเปC นผู ที่ถูกแจงเวี ยนชื่อเปC นผู ทิ้งงานของทางราชการ รั ฐวิ สาหกิ จ หรื อหนวยงานบริ หาร
ราชการสวนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ไมเปCนผูไดรับเอกสิทธิ์ หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเปCนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน
ตําบลบานปรก ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปCนผูกระทําการอันเปCนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปCนธรรม
ในการสอบราคาจางในครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปCนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
6. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปCนเงินสดก็ได
7. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันในวงเงินไมนอยกวา 402,000 บาท
กํ าหนดดู สถานที่ ก อสรางวั นที่ 6 กั นยายน 2559 ในเวลา 10.00 น. โดยตองพรอมเพี ย งกั น
ณ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลบานปรก และกําหนดรับฟ:งคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 24 สิงหาคม – 7 กันยายน 2559 ระหวางเวลา 08.30 น.16.30 น. ณ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานปรก หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนกอนวันเป]ดซอง โดยใหสง
หลักฐานเอกสารตางๆ พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอพรอมกับซองเสนอราคาดวย สําหรับกรณียื่นซองเสนอราคาทาง
ไปรษณียลงทะเบียน จะถือวันและเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลบานปรก ลงรับจากไปรษณียเปCนเวลารับซอง

-2กําหนดเป0ดซองสอบราคา ในวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจาง
ระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรสงคราม ชั้น 2 ระหวางเวลา 09.30 น. – 10.30 น.
ผู ใดสนใจติ ด ตอซื้ อเอกสารสอบราคาในราคาชุ ด ละ 500.- บาท ได ณ ที่ ทํ าการองคการบริ หาร
สวนตําบลบานปรก ในวันที่ 24 สิงหาคม – 7 กันยายน 2559 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ดูรายละเอียดไดที่
www.banprok.go.th,www.gprocurement.co.th หรื อสอบถามทางโทรศั พทหมายเลข 0-3471-2115 ในวั นและ
เวลาราชการ
หมายเหตุ เฉพาะในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 สามารถซื้อเอกสารสอบราคา ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือ
การจาง ระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรสงคราม ชั้น 2
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559

(นายชนะ อินทรโชติ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานปรก

เอกสารสอบราคาจางเลขที่ 3/2559
เรื่อง สอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุตําบลบานปรก จํานวน 1 หลัง หมูที่ 6 ตําบลบานปรก
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานปรก ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559
---------------------------------------------------------------------------------องคการบริหารสวนตําบลบานปรก ซึ่งตอไปนี้เรียกวา“องคการบริหารสวนตําบลบานปรก” มีความ
ประสงคจะสอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุตําบลบานปรก
จํานวน 1 หลัง หมูที่ 6 ตําบลบานปรก อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยทําการกอสรางอาคาร ค.ส.ล.
ชั้นเดียว ขนาด 8.00x12.00 เมตร พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 96.00 ตารางเมตร หมวดงานวิศวกรรมโครงสราง
ทั้งหมด หมวดงานสถาป:ตยกรรมทั้งหมด หมวดงานระบบไฟฟ<าและสื่อสารทั้งหมด หมวดงานสุขาภิบาลทั้งหมด
และงานครุ ภั ณ ฑจั ด ซื้ อ ทั้ ง หมดคื อ พั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑสํ า นั ก งาน จํ า นวน 7 รายการ พรอมจั ด ทํ า และติ ด ตั้ ง ป< า ย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป<าย และป<ายประชาสัมพันธโครงการาชั่วคราว จํานวน 1 ป<าย ตามแบบ อบต.
บานปรก เลขที่ 1/2557
1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจาง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5 แบบบัญชีเอกสาร
1.6 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน
1.7 แบบป<ายชื่อโครงการ
2. คุณสมบัติผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปCนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง และตองไมเปCนผูถูกแจงเวียน
ชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอ
ราคากับองคการบริหารสวนตําบลบานปรก
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปCนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไมมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกัน เชนวานั้น
2.3 ผูเสนอราคาจะตองเปCนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับ
งานที่สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา 402,000 บาท (สี่แสนสองพันบาทถวน) และผลงานที่เปCนคูสัญญาโดยตรง
กับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่นหนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ
ใหมีฐานะเปCนราชการสวนทองถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลบานปรกเชื่อถือ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมากับซองสอบราคา ดังนี้
3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งป]ดอากรแสตมปjตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

- 23.3 สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
3.4 สําเนาใบเสร็จรับเงินคาซื้อเอกสารสอบราคา
3.5 บัญชีรายการกอสรางซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ คาแรง ภาษีตาง ๆ รวมกําไรไว
ดวย
3.6 บัญชีเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา (ใหใสบัญชีรายการวัสดุกอสรางซึ่ง
เสนอรายการวัสดุอุปกรณ คาแรง คาภาษีตาง ๆ รวมถึงกําไรไวในซองและหลักฐานตางๆ ไวขางนอกซอง)
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่
เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคา ใหเสนอเป=นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปCนสําคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่นและคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120วัน นับแตวันเป]ดซองสอบราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 120 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลบานปรก
4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและละเอียด ฯลฯ ใหถี่
ถวน และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผูเสนอราคาจะตองเขารวมรับฟ:งการพิจารณาผลการสอบราคา ในวันเป]ดซองสอบราคา
ดวย
4.6 ผูเสนอราคาตองยื่นซองสอบราคาที่ป]ดซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธานกรรมการเป0ด
ซองสอบราคาโดยระบุ ไ วที่ ห นาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจาง เลขที่ 3/2559”
โดยยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 24 สิงหาคม – 7 กันยายน 2559 ระหวางเวลา 08.30 น.- 16.30 น.
ณ หองกองคลังอบต.บานปรก เฉพาะในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ระหวางเวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรสงคราม ชั้น 2 หรือสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนกอนวันเป0ดซอง โดยใหสงหลักฐานเอกสารตางๆ พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอ
พรอมกับซองเสนอราคาดวย สําหรับกรณียื่นซองเสนอราคาทางไปรษณียลงทะเบียนจะถือวันและเวลาที่องคการ
บริหารสวนตําบลบานปรกลงรับจากไปรษณียเปCนเวลารับซอง
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาเด็ดขาดและคณะกรรมการเป]ดซอง
สอบราคา จะเป0ดซองสอบราคาในวันที่ 9 กันยายน 2559 ตั้งแตเวลา 09.30 น. - 10.30 น.
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลบานปรก จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการจะไมรับพิจารณา
ราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปCนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของ
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สวนตําบลบานปรก เทานั้น
5.3 องคการบริหารสวนตําบลบานปรก สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการ
ผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบลบานปรก
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือทั้งหมดในใบ
เสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในใบเสนอราคาที่เปCนสาระสําคัญ
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิได ลงลายมือ
ชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเป]ดซองสอบราคา หรือ
องคการบริหารสวนตําบลบานปรก มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริง อื่นใดที่
เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลบานปรกมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐาน
ดังกลาวไมเหมาะสม หรือไมถูกตอง
5.5 องคการบริหารสวนตําบลบานปรก ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคา
ใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการ
เปC นสํ าคั ญ และใหถื อวาการตั ดสิ นขององคการบริ หารสวนตํ าบลบานปรกเปC น เด็ ด ขาด ผู เสนอราคาจะเรี ย กรอง
คาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลบานปรก จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอ
ราคาเสมือนเปCนผูทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอ
ราคา
6. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาระบุในขอ 1.3 กับองคการบริหารสวน
ตําบลบานปรก ภายใน 7 วัน นับถับจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปCน จํานวนเงินเทากับ
รอยละหา ของราคาคาจาง ที่สอบราคาได ใหกับองคการบริหารสวนตําบลบานปรก ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดย
ใชหลักประกันสัญญาอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหกับองคการบริหารสวนตําบลบานปรก โดยเปCนเช็คลงวันที่
ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วัน ทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยไดแจงใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยาง หนังสือค้ําประกันธนาคาร
ตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางที่มีวงเงินไม
เกิน 10 ลานบาท)
หลักประกันนี้ จะคืนใหโดยไมมีด อกเบี้ยภายใน 15 วัน นั บถัด จากวันที่ ผูชนะการสอบราคา
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
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องคการบริหารสวนตําบลบานปรก จะจายเงินคาจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานจางเหมาโครงการ
กอสรางศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุตําบลบานปรก จํานวน 1 หลัง หมูที่ 6 ตําบลบานปรก
อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยทําการกอสรางอาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว ขนาด 8.00x12.00 เมตร พื้นที่ใช
สอยไมนอยกวา 96.00 ตารางเมตร หมวดงานวิศวกรรมโครงสรางทั้งหมด หมวดงานสถาป: ตยกรรมทั้ งหมด
หมวดงานระบบไฟฟ< าและสื่ อสารทั้งหมด หมวดงานสุ ขาภิ บาลทั้งหมด และงานครุ ภั ณฑจั ดซื้ อทั้งหมดคื อพั ส ดุ
ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 7 รายการ พรอมจัดทําและติดตั้งป<ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป<าย และป<าย
ประชาสัมพันธโครงการาชั่วคราว จํานวน 1 ป<าย ตามแบบ อบต.บานปรก เลขที่ 1/2557 โดยตองจัดซื้อพรอม
ติดตั้งพัสดุครุภัณฑสํานักงานครบถวน และทําความสะอาดสถานที่กอสรางใหเรียบรอย ภายใน 120 วัน
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสั ญญาจาง จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสั ญญาตอวัน นั บถั ด
จากวันสิ้นสุดสัญญาจนถึงวันที่ไดปฏิบัติงานจางเสร็จสมบูรณ
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผู ชนะการสอบราคา ซึ่ งไดทํ า ขอตกลงเปC น หนั งสื อ หรื อทํ า สั ญ ญาตามแบบดั งระบุ ใ นขอ 1.3
แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ปK นับถัด
จากวันที่องคการบริหารสวนตําบลบานปรก ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาอื่น ๆ
10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ จายจากเงินรับฝากของอบต.บานปรก เปCนเงินโครงการศูนย
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และสงเสริ ม อาชี พ ผู สู ง อายุ ของสํ า นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ยจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม กรมกิจการผูสูงอายุ (ศพอส.) ปl 2557 กันไวเบิกเหลื่อมปl
การลงนามในสั ญ ญาจะกระทํ าไดตอเมื่ อองคการบริ ห ารสวนตํ า บลบานปรก ไดรั บ จั ดสรรเงิ น
โครงการกอสรางศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุตําบลบานปรก หมูที่ 6 ต.บานปรกแลวเทานั้น
10.2 ผูรับจางยินยอมที่จะรับผูตกงานที่ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อไวกับองคการบริหารสวนตําบล
บานปรก เขารวมทํางานดวยตามจํานวนที่องคการบริหารสวนตําบลบานปรกเห็นสมควร
10.3 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลบานปรก ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปCนผูรับจางและได
ตกลงจางตามประกาศสอบราคาจางแลวถาผูรับจางจะตองจัดสงหรือนําสงของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยอยูและสามารถใหบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคาซึ่งเปCนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําของดังกลาวมาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
พาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผูรับจางหรือสั่งหรือซื้อจากตางประเทศ เวนแตเปCนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จั ดใหสิ่ ง ของดั งกลาวบรรทุ ก เรื อไทย หรื อเรื อ ที่ มีสิ ทธิ เ ชนเดี ย วกั บ เรื อ ไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาติจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ให
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาติเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปCนของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
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ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุใน ขอ 6 องคการบริหารสวนตําบลบานปรก อาจพิจารณาเรียกรอง
ใหชดใชความเสียหาย (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปCนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ องคการบริหารสวน
ตํา บลบานปรก สงวนสิ ทธิ ที่จ ะแกไขเพิ่ มเติ มเงื่อนไขหรื อขอกํา หนดในแบบสั ญ ญาใหเปC นไปตามความเห็ น ของ
สํานักงานอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด(ถามี)
11. มาตรฐานฝKมือชาง
เมื่อองคการบริหารสวนตําบลบานปรก ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปCนผูรับจางและไดตกลง
จางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาวผูเสนอราคาจะตองมี
และใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝlมือชางจากสวนราชการ หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละสาขาชาง แตจะตองมี
ชางจํานวน อยางนอย 1 คน ในแตสาขาชางตอไปนี้
(1) ชางกอสราง
(2) ชางโยธา
12. คาใชจายในการทดสอบวัสดุ
คาใชจายตาง ๆ สําหรับการทดสอบวัสดุที่ใชในการกอสรางทุกรายการ ของขอกําหนดการกอสราง
ผูรับจางจะตองเปCนผูชําระเอง ตามอัตรากําหนดของทางราชการ
13. ในระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดย
เครงครัด
องคการบริหารสวนตําบลบานปรก
วันที่ 24 เดือน สิงหาคม 2559

