ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานปรก
เรื่อง สอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางระบบระบายน้ําพรอมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟ!ลท#ติกคอนกรีต
หมูที่ 6 ตําบลบานปรก อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
-----------------------------------------------------------------ดวยองค#การบริหารสวนตําบลบานปรก มีความประสงค#จะสอบราคาจางเหมาโครงการกอสราง
ระบบระบายน้ําพรอมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟ!ลท#ติกคอนกรีต หมูที่ 6 ตําบลบานปรก อําเภอเมืองฯ จังหวัด
สมุทรสงคราม ตามแบบ อบต.บานปรก เลขที่ 2/2559
ราคาตามงบประมาณ 1,037,000 บาท ราคากลาง 1,037,100 บาท
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป9นนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว
2. ไมเป9นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงาน และไดแจงเวียนชื่อ หรือไมเป9นผูไดรับผลของการ
สั่งใหนิติบุคคลเป9นผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่น ในขณะที่ยื่น
ซองสอบราคา
3. ไมเป9นผูไดรับเอกสิทธิ์ หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเป9นผูมีผลประโยชน#รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองค#การบริหารสวน
ตําบลบานปรก ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเป9นผูกระทําการอันเป9นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป9นธรรม
ในการสอบราคาจางในครั้งนี้
5. บุคคล หรือนิติบุคคลที่จะเขาเป9นคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเป9นผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. บุคคล หรือนิติบุคคลที่จะเขาเป9นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส# (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส#ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต#ศูนย#ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
7. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเป9นเงินสดก็ได
8. ผูเสนอราคาตองเป9นนิติบุคคล และมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจางใน
วงเงินไมนอยกวา 518,500 บาท และเป9นผลงานที่คูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเป9นราชการบริหารสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่เชื่อถือได
กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ# 2560 ในเวลา 10.00 น. – 10.30 น. โดยพรอม
กัน ณ หองกองชาง องค#การบริหารสวนตําบลบานปรก และกําหนดรับคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 15 กุมภาพันธ# 2560 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2560 ระหวางเวลา
08.30 น. - 16.30 น. ณ กองคลัง องค#การบริหารสวนตําบลบานปรก หรือสงทางไปรษณีย#ลงทะเบียนกอนวันเปZด
ซอง โดยใหสงหลักฐานเอกสารตางๆ พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอพรอมกับซองเสนอราคาดวย สําหรับ
กรณียื่นซองเสนอราคาทางไปรษณีย#ลงทะเบียน จะถือวันและเวลาที่องค#การบริหารสวนตําบลบานปรกลงรับจาก
ไปรษณีย#เป9นเวลารับซอง

-2กําหนดเป.ดซองสอบราคา ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ศูนย#รวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการ
จางระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรสงคราม ชั้น 2 ระหวางเวลา 09.30 น. – 10.30 น.
ผูใดสนใจติดตอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท ได ณ ที่ทําการองค#การบริหาร
สวนตําบลบานปรก ในวันที่ 15 กุมภาพันธ# 2560 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2560 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ดูรายละเอียดไดที่ www.banprok.go.th, www.gprocurement.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท#หมายเลข 0-3471-2115
ในวันและเวลาราชการ
หมายเหตุ เฉพาะในวันที่ 16 กุมภาพันธ# 2560 ซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซอง ณ ศูนย#รวมขอมูลขาวสารการซื้อ
หรือการจางระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรสงคราม ชั้น 2
ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ# 2560

(นายชนะ อินทรโชติ)
นายกองค#การบริหารสวนตําบลบานปรก

เอกสารสอบราคาจางเลขที่ 1/2560
เรื่อง สอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางระบบระบายน้ํา พรอมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟ!ลท#ติกคอนกรีต
หมูที่ 6 ต.บานปรก
ตามประกาศองค#การบริหารสวนตําบลบานปรก ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ# 2560
---------------------------------------------------------------------------------องค#การบริหารสวนตําบลบานปรก ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องค#การบริหารสวนตําบลบานปรก” มีความ
ประสงค#จะสอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางระบบระบายน้ําพรอมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟ!ลท#ติกคอนกรีต
หมูที่ 6 ต.บานปรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดกวาง 0.94 เมตร
ยาว 158.00 เมตร บอพักน้ํา จํานวน 18 บอ งานวางทอระบายน้ําขนาด Ø 0.50 เมตร จํานวน 180 ทอน งาน
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ!ลท#ติกคอนกรีตใหไดพื้นที่ไมนอยกวา 653.00 ตารางเมตร พรอมจัดทําและติดตั้งปbาย
ประชาสัมพันธ#โครงการ จํานวน 1 ปbาย และปbายประชาสัมพันธ#โครงการชั่วคราว จํานวน 1 ปbาย ตามแบบ อบต.
เลขที่ 2/2559
1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจาง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5 แบบบัญชีเอกสาร
- บัญชีเอกสารสวนที่ 1
- บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเป9นผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง และตองไมเป9นผูถูกแจงเวียน
ชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอ
ราคากับองค#การบริหารสวนตําบลบานปรก
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเป9นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไมมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกัน เชนวานั้น
2.3 ผูเสนอราคาจะตองเป9นนิติบุคคล มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจาง
ในวงเงินไมนอยกวา 518,500 บาท (หาแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหารอยบาทถวน) และผลงานที่เป9นคูสัญญาโดยตรง
กับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติใหมีฐานะเป9นราชการสวนทองถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องค#การบริหารสวนตําบลบานปรก
เชื่อถือ
3. หลักฐานเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไวนอกซอง
ใบเสนอราคาเป9น 2 สวน คือ
3.1 บัญชีเอกสารสวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเป9นนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัดใหยื่นสําเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจควบคุมพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณห#สนธิบัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง

- 2 (2) ในกรณีผูเสนอราคาเป9นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้นสําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเป9นหุนสวน(ถามี)สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเป9นหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเป9นผูเสนอราคารวมกันในฐานะเป9นผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝdายใดเป9นบุคคลธรรมดาที่
มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝdายใดเป9นนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(4) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย# สําเนาใบทะเบียนภาษี
มูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับใบเสนอราคา
3.2 บัญชีเอกสารสวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปZดอากรแสตมปeตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) สําเนาใบเสร็จรับเงินคาซื้อเอกสารสอบราคา
(4) บัญชีรายการกอสราง(หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ#
คาแรง ภาษีตาง ๆ รวมกําไรไวดวย
(5) บัญชีรายการเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในขอ 1.5(2)
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1
ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวน
เงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคา ใหเสนอเป;นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเป9นสําคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่นและคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120วัน นับแตวันเปZดซองสอบราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 120วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองค#การบริหารสวนตําบลบานปรก
4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและละเอียด ฯลฯ ใหถี่
ถวน และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผูเสนอราคาจะตองเขารวมรับฟ!งการพิจารณาผลการสอบราคาในวันเปZดซองสอบราคา
ดวย
4.6 ผูเสนอราคาตองยื่นซองสอบราคาที่ปZดซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธานกรรมการ
เป.ดซองสอบราคาโดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจาง เลขที่ 1/2560” โดยยื่น
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ณ กองคลัง องค#การบริหารสวนตําบลบานปรก เฉพาะในวันที่ 16 กุมภาพันธ# 2560 ซื้อเอกสารสอบราคาและยื่น
ซอง ณ ศูนย#รวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรสงคราม ชั้น 2 หรือ
สงทางไปรษณีย#ลงทะเบียนกอนวัน เปZดซอง โดยใหสงหลักฐานเอกสารตางๆ พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอ
พรอมกับซองเสนอราคาดวย สําหรับกรณียื่นซองเสนอราคาทางไปรษณีย#ลงทะเบียน จะถือวันและเวลาที่องค#การ
บริหารสวนตําบลลงรับจากไปรษณีย#เป9นเวลารับซอง
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาเด็ดขาด และคณะกรรมการเปZด
ซองสอบราคา จะเปZดซองสอบราคาในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ตั้งแตเวลา 09.30 น. – 10.30 น.
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค#การบริหารสวนตําบลบานปรก จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการจะไมรับพิจารณา
ราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเป9นขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวา จะเป9นประโยชน#ตอองค#การบริหาร
สวนตําบลบานปรก เทานั้น
5.3 องค#การบริหารสวนตําบลบานปรก สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการ
การผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาขององค#การบริหารสวนตําบลบานปรก
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือทั้งหมดในใบ
เสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในใบเสนอราคาที่เป9นสาระสําคัญ
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ
ชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปZดซองสอบราคา หรือ
องค#การบริหารสวนตําบลบานปรก มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริง อื่นใดที่
เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได องค#การบริหารสวนตําบลบานปรกมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐาน
ดังกลาวไมเหมาะสม หรือไมถูกตอง
5.5 องค#การบริหารสวนตําบลบานปรก ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคา
ใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน#ของทางราชการ
เป9 นสํ าคั ญ และใหถื อวาการตั ดสิ นขององค# การบริ หารสวนตํ าบลบานปรกเป9 น เด็ ด ขาด ผู เสนอราคาจะเรี ย กรอง
คาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองค#การบริหารสวนตําบลบานปรก จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอ
ราคาเสมือนเป9นผูทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอ
ราคา
6. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาระบุในขอ 1.3 กับองค#การบริหาร
สวนตําบลบานปรกภายใน 7 วัน นับถับจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเป9น จํานวนเงินเทากับ
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หลักประกันสัญญาอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหกับองค#การบริหารสวนตําบลบานปรก โดยเป9นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา
หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วัน ทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย#
และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยไดแจงใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันธนาคารตามที่
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด(การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางที่มีวงเงินไมเกิน
10 ลานบาท)
หลั ก ประกั น นี้ จ ะคื น ใหโดยไมมี ด อกเบี้ ย ภายใน 15 วั น นั บ ถั ด จากวั น ที่ ผู ชนะการสอบราคา
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
7. คาจางและการจายเงิน
องค# การบริ หารสวนตํ าบลบานปรก จะจายเงิ นคาจางเมื่ อผู รั บจางไดปฏิ บั ติ งานจางเหมากอสราง
ระบบระบายน้ําพรอมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟ!ลท#ติกคอนกรีต หมูที่ 6 ต.บานปรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
โดยทําการกอสรางระบบระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดกวาง 0.94 เมตร ยาว 158.00 เมตร บอพักน้ํา จํานวน 18 บอ
งานวางทอระบายน้ําขนาด Ø 0.50 เมตร จํานวน 180 ทอน งานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ!ลท#ติกคอนกรีตใหได
พื้นที่ไมนอยกวา 653.00 ตารางเมตร พรอมจัดทําและติดตั้งปbายประชาสัมพันธ#โครงการ จํานวน 1 ปbาย และปbาย
ประชาสัมพันธ#โครงการชั่วคราว จํานวน 1 ปbาย ตามแบบ อบต.เลขที่ 2/2559 พรอมทําความสะอาดสถานที่
กอสรางใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจาง จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน นับถัด
จากวันสิ้นสุดสัญญาจนถึงวันที่ไดปฏิบัติงานจางเสร็จสมบูรณ#
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผู ชนะการสอบราคา ซึ่ งไดทํ า ขอตกลงเป9 น หนั งสื อ หรื อทํ า สั ญ ญาตามแบบดั งระบุ ใ นขอ 1.3
แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ปf นับถัดจาก
วันที่องค#การบริหารสวนตําบลบานปรกไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาอื่น ๆ
10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ จายจากขอบัญญัติองค#การบริหารสวนตําบล ประจําปfงบประมาณ
พ.ศ. 2560
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองค#การบริหารสวนตําบลบานปรก มีเงินรายไดเพียงพอ
แลวเทานั้น
10.2 ผูรับจางยินยอมที่จะรับผูตกงานที่ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อไวกับองค#การบริหารสวนตําบล
บานปรกเขารวมทํางานดวยตามจํานวนที่องค#การบริหารสวนตําบลบานปรกเห็นสมควร
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ตกลงจางตามประกาศสอบราคาจางแลวถาผูรับจางจะตองจัดสงหรือนําสงของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยอยูและสามารถใหบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคาซึ่งเป9นผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําของดังกลาวมาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
พาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผูรับจางหรือสั่งหรือซื้อจากตางประเทศ เวนแตเป9นของที่รัฐมนตรีวาการ
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 หรือเป9นของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติ ตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิด ตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
10.4 ผู เสนอราคาซึ่ งองค#การบริหารสวนตํ าบลบานปรก ไดคัด เลือกแลวไมไปทําสั ญญาหรื อ
ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุใน ขอ 6 องค#การบริหารสวนตําบลบานปรกอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหาย (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเป9นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ องค#การบริหารสวนตําบล
บานปรก สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเป9นไปตามความเห็นของสํานักงาน
อัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด(ถามี)
11. มาตรฐานฝGมือชาง
เมื่อองค#การบริหารสวนตําบลบานปรก ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเป9นผูรับจางและไดตกลง
จางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาวผูเสนอราคาจะตองมี
และใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝfมือชางจากสวนราชการ 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
ผูรับจางจะตองเป9นผูชําระเอง ตามอัตรากําหนดของทางราชการ
13. ในระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ#ที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดย
เครงครัด
องค#การบริหารสวนตําบลบานปรก
วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ# 2560

