๑
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลคลองหลา
เรื่อง สอบราคาจาง โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ คา
กอสรางลานกีฬา กอสรางลานกีฬาอเนกประสงค ตามแบบมาตรฐานการกีฬาแหงประเทศไทยพรอม
สิ่งกอสรางประกอบ หมูที่ 4 องคการบริหารสวนตําบลคลองหลา
อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา
………………………….
ดวยองคการบริหารสวนตําบล คลองหลา มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมาโครงการ
กอสรางลานกีฬาอเนกประสงค ตามแบบมาตรฐานการกีฬาแหงประเทศไทย พรอมสิ่งกอสรางประกอบ หมู
ที่ 4 องคการบริหารสวนตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต. กําหนด แบบแปลนเลขที่ 19/2558 งบประมาณ 721,000- บาท (เงินเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่ง
พันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนบุคคลหรือนิติบุคคล ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา 360,500.- บาท (เงินสามแสนหกหมื่น
หารอยบาทถวน)
4. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก
องคการบริหารสวนตําบลคลองหลา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาจางครั้งนี้
5. ผูประสงคจะเสนอราคาที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี
รายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-government : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็ปไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
7. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันที่ 6 มกราคม 2559 ระหวางเวลา 10.00 น. ถึง
10.30 น. ณ
องคการบริหารสวนตําบลคลองหลา และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ในวันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 11.00 น. เปนตนไป ณ องคการบริหารสวนตําบลคลองหลา
/..กําหนดยื่นซอง

-2กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแตวันที่ 29 มกราคม 2558 - 14 มกราคม 2559 โดย
ระหวางวันที่ 29 ธันวาคม 2558 - 13 มกราคม 2559 ยื่นซองไดที่ กองคลังงานพัสดุ องคการ
บริหารสวนตําบลคลองหลา ระหวางเวลา 08.30 – 16.30 น. และ วันที่ 14 มกราคม 2559 ยื่นซองได
ที่
สถานที่กลางสําหรับศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อหรือจัดจางของหนวยบริหารราชการสวนทองถิ่น
(ชั้นที่ 1 ที่วาการอําเภอคลองหอยโขง) ระหวางเวลา 11.01 - 12.00 น. (เทานั้น) และกําหนดเปดซอง
สอบราคาในวันที่ 15 มกราคม 2559 ตั้งแตเวลา 10.00 น.เปนตนไป
ผูส นใจติดตอขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,000 .- บาท (เงินหนึ่งพันบาทถวน)
ไดที่
องคการบริหารสวนตําบลคลองหลา ระหวางวันที่ 29 ธันวาคม 2558 - 13 มกราคม
2559 ติดตอสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๗๔-๔๗๓๒๗๗ ตอ ๑๕
ในวันและเวลาราชการ
หรือทาง website : www.khlonglha.go.th
ประกาศ ณ วันที่

29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕8

(ลงชื่อ)

(นายดุรงค ขาวจันทร)
นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองหลา

เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ 1/2559
การจางทํา โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค ตามแบบมาตรฐานการกีฬาแหงประเทศไทยพรอม
สิ่งกอสรางประกอบ หมูที่ 4 องคการบริหารสวนตําบลคลองหลา
อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบล คลองหลา
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559
.................................
องคการบริหารสวนตําบล คลองหลา ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล”
มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมา โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค ตามแบบมาตรฐานการกีฬา
แหงประเทศไทย พรอมสิ่งกอสรางประกอบ หมูที่ 4 องคการบริหารสวนตําบลคลองหลา
อําเภอ
คลองหอยโขง จังหวัดสงขลา รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กําหนด แบบแปลนเลขที่ 19/2558
งบประมาณ 721,000- บาท (เงินเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
ณ องคการบริหารสวนตําบลคลองหลา โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
๑.๕
๑.๖
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง
และตองไมเปนผูถูกแจง
เวียนชื่อ ผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหาม
ติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับองคการบริหารสวนตําบล
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน
ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๓ ผูเสนอราคาจะตองเปนบุคคลหรือ นิติบุคคล มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่
สอบราคาในวงเงินไมนอยกวา
360,500บาท (เงินสามแสนหกหมื่นหารอยบาทถวน) และเปน
ผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น
หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
เอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่เขาเปนคูสัญญา (ผูเสนอราคา) ตองปฏิบัติ ดังนี้
(1)บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

(2)บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
(3)คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
2.6 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นหลักฐานแบบการแสดงการลงทะเบียนผูคาภาครัฐตามขอ
2.6 (2) ในวันยื่นเอกสารเสนอราคาดวย
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคาดังนี้
๓.๑ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
๓.๒
หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
๓.๓ สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ในกรณีที่มีการกําหนด
ผลงานตามขอ ๒.๓)
๓.๔ บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงาน ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ
คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
๓.๕ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา
๔. การยื่นซองสอบราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไขใด
ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่
เสนอ จะตองระบุใหตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือ แกไข หากมีขูดลบ ตก เติม แกไข
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
๔.๒ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในรายการบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวมและหรือราคาตอหนวย และหรือรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอรายการใหถูกตอง ทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 15 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน
9 0 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน
๔.๔ กอนยื่นซองสอบราคา(เสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ใหถี่
ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยที่ระบุที่หนาซองวา
“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่

1/2559” กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแตวันที่ 29 มกราคม 2558 - 14 มกราคม 2559 โดย
ระหวางวันที่ 29 ธันวาคม 2558 - 13 มกราคม 2559 ยื่นซองไดที่ กองคลังงานพัสดุ องคการ
บริหารสวนตําบลคลองหลา ระหวางเวลา 08.30 – 16.30 น. และ วันที่ 14 มกราคม 2559 ยื่นซองได
ที่
สถานที่กลางสําหรับศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อหรือจัดจางของหนวยบริหารราชการสวนทองถิ่น
(ชั้นที่ 1 ที่วาการอําเภอคลองหอยโขง) ระหวางเวลา 11.01 - 12.00 น. (เทานั้น) และกําหนดเปดซอง
สอบราคาในวันที่ 15 มกราคม 2559 ตั้งแตเวลา 10.00 น.เปนตนไป
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
และ
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาใน วันที่ 15 มกราคม 2559
ตั้งแตเวลา
10.00 น. เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจาง อบต. ระดับ อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ การสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น
เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย
หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่พิจารณาเห็นวา
จะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น
๕.๓ องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการ
ผอนผันในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือทั้งหมด
ในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน
สาระสําคัญ หรือมีผลที่ทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของ
กับผูเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิ์ที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมี
ความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๕.๕ องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมมีพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
ของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู

เสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมีเหตุผลที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอม
กันในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบสัญญาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน
ที่ทําใหเชื่อถือไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับ
ฟงได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
๖. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจาง (สัญญาจางแบบปรับราคาได) ตามแบบสัญญาดัง
ระบุในขอ ๑.๓ กับองคการบริหารสวนตําบลคลองหลา ภายใน ๗
วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง
และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา ของราคาจางที่สอบราคาได ใหองคการ
บริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปนเช็คลงวันที่ทําสัญญาหรือ
กอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ
๑.๔
๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๖.๕ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแหงประไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการวาดวยพัสดุกําหนด (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจาง
กอสรางที่มีวงเงินไมเกิน ๑๐ ลานบาท)
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา
(ผูรับจาง)พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๗.คาจางและการจายเงิน (สัญญาเปนราคาเหมารวม)
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง โดยแบงเปน
งวดที่ ๑ เปนเงินจํานวนในอัตรารอยละ
ปฏิบัติงาน
ใหเสร็จภายใน

-

วัน

๑

งวด ดังนี้
ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
-

ปฏิบัติงาน

งวดที่ ๒ เปนเงินในจํานวนอัตรารอยละ

ใหเสร็จภายใน
วัน
งวดที่ ๓ เปนเงินจํานวนในอัตรารอยละ
ปฏิบัติงาน
เสร็จภายใน
ปฏิบัติงาน

วัน
งวดที่ ๔ เปนเงินจํานวนในอัตรารอยละ

-

-

.ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
-

-

ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
-

ใหเสร็จภายใน
วัน
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ
๑๐๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงานทั้งหมดใหเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย

๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ

๐.25 ของคาจางตามสัญญาตอวัน

๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามระบุในขอ ๑.๓ แลวแต
กรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา เดือน
๒ ป นับถัดจากวันที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการ
ไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๑๐.๒ เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตก
ลงจางตามสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบ ริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑)
แจ ง การสั่ ง ของหรื อ นํ า สิ่ ง ของดั ง กล า วเข า มาจากต า งประเทศต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของมาจากตางประเทศ
เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

(๒)
จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิช
นาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น
หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓)
ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
เสริมพาณิชนาวี
๑๐.๓
ผู เสนอราคาซึ่ งองคการบริห ารสวนตําบลไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญ ญาหรือ
ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในขอ ๖ องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหาย (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิ์ที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดใน
แบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๑. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคา จะนํามาใชในกรณีที่คางานกอสราง
ลดลงหรือเพิ่มขึ้นสูตรการปรับราคา (สูตรคา K ) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนด
ไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องคการบริหารสวนตําบล ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการ

๑๒. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลง
จางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคา
จะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตร
ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตรา
ไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
๑๑.๑ ปวช. ปวส. ชางกอสราง/ชางสํารวจ/ชางโยธา
๑๑.๒
๑๑.๓
๑๓. ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและ
ระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
องคการบริหารสวนตําบลคลองหลา
วันที่

29 เดือน ธันวาคม พ.ศ
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