ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเติง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านแม่เย็น – บ้านแม่นาเติงนอก หมู่ที่ 1 ตาบลแม่นาเติง
จานวน 1 โครงการ ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเติงกาหนด (มต.027/2560)
โดยวิธสี อบราคา

ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเติง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านแม่เย็น – บ้านแม่นาเติงนอก หมู่ที่ 1 ตาบลแม่นาเติง ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.20
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,375.00 ตารางเมตร จานวน 1 โครงการ ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเติง
กาหนด (มต.027/2560) โดยวิธีสอบราคา กาหนดส่งมอบ 60 วัน
ราคากลาง 1,358,000.00 บาท (-หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
งบประมาณ 1,372,000.00 บาท (-หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาดังกล่าวผู้ซื้อแบบซึ่งเป็นผู้กระทาการ
แทน ต้องมีหนังสือมอบอานาจจากผู้มีอานาจผูกพันนิติบุคคลของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลธรรมดา ดังกล่าวข้างต้น
2. ไม่เป็นผู้ที่แจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะ
ยื่นซองสอบราคา
3.
ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งมี ผ ลงานก่ อ สร้ า งประเภทเดี ย วกั น ในวงเงิ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 407,400.00 บาท
(-สี่แสนเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)ทั้งนี้ต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตาบลเชื่อถือได้
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บ้านแม่เย็น หมู่ที่ 1 ตาบลแม่ฮี้ เวลา 10.00 น. และรับฟังคา
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันเดียวกัน เวลา เดียวกัน ณ บริเวณก่อสร้างโครงการ
กาหนดยื่นซองเอกสารสอบราคา
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ. ที่ทา
การองค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเติง (งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเติง) และในวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2560 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับ
อาเภอ (ที่ว่าการอาเภอปาย)
กาหนดเปิดซองเอกสารสอบราคา
ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ(ที่ว่าการอาเภอปาย)
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,300.00 บาท ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง ที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเติง ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลา
ราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://maenaturng.localgov.in.th/หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข
0-5306-5180 ต่อ 21- 22
ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

สังวร ทาอุด
(นายสังวร ทาอุด)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเติง

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2560
การจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านแม่เย็น – บ้านแม่นาเติงนอก หมู่ที่ 1 ตาบลแม่นาเติง
จานวน 1 โครงการ ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเติงกาหนด (มต.027/2560)
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเติง ลงวันที่ 30 มกราคม
----------------------------------------------------------------------

องค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่นาเติง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่ วนตาบล” มีความ
ประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแม่เย็น – บ้านแม่นาเติงนอก
หมู่ ที่ 1 ต าบลแม่ น าเติ ง จ านวน 1 โครงการ ตามรู ป แบบที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแม่น าเติ งก าหนด
(มต.027/2560) โดยวิธีสอบราคา กาหนดส่งมอบ 60 วัน
ราคากลาง 1,358,000.00 บาท (-หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
งบประมาณ 1,372,000.00 บาท (-หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5 สูตรการปรับราคา
1. ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
2. การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
สูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คานวณตามสูตรดังนี้
P = Po x K
กาหนดให้ P = ราคางานต่อหน่วยหรือราคางานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด
ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
K = EscalaionFacterที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มเงินค่างานหรือ บวกเพิ่ม
4% เมื่อต้องเรียกเงินค่างานคืน
Facter K หาได้จากสูตรดังนี้
หมวดที่ 3
งานทาง
3.1 งานผิวทาง PRIME COAT , TACK , COAT , SEAL , COAT
ใช้สูตร
K
=
0.30 + 0.40 At / Ao + 0.20 Et / Eo + 0.10 Ft / Fo
3.2 งานผิวทาง SURFACA TREATMENT SLURRY SEAL
ใช้สูตร
K
=
0.30 + 0.10 Mt / Mo + 0.30 At / Ao + 0.20 Et / Eo + 0.10 Ft / Fo
3.3 งานผิวทาง ASPHALYIC CONCRETE , PENETRATION MACADAM
ใช้สูตร
K
=
0.30 + 0.10 Mt /Mo + 0.40 At / Ao + 0.10 Et / Eo +0.10 Ft / Fo
3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่ง
ประกอบด้วยตระแกรงเหล็กเส้น หรือตระแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC)
เหล็กเดือย ( DOWEL BAR ) เหล็กยึด ( DEFORMED TIE BAR ) และรอยต่อต่าง ๆ ( JOINT) ทั้งนี้ ให้
หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน ( R.C.BRIDGE APPROACH ) ด้วย
ใช้สูตร
K
=
0.30 + 0.10 lt / lo + 0.35 Ct / Co + 0.10 Mt / Mo + 0.15 St / So
/2…
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-22. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูก
แจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือ
ห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตาบล
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่ง ให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานประเภทเดียวกันกับ
งานที่สอบราคาจ้างในวงเงิน ไม่น้อยกว่า 407,400.00 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตาบลเชื่อถือ
3.หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้
3.1 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ถ้ามี) พร้อมทั้ง รับรอง สาเนาถูกต้อง
3.2 หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.3 สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างตามข้อ 2.3 พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
3.4 บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วยและต้องเป็นเอกสารที่องค์การบริหารส่วนตาบลจาหน่ายหรือ
ให้เท่านั้น
3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา
4.

การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวน
เงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม
แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคา ให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคาต่อหน่วย ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลข
และตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 60 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง (หรือวันที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตาบลให้เริ่มทางาน)
4.4 ก่ อ นยื่ น ซองสอบราคา ผู้ เ สนอราคาควรตรวจดู ร่ า งสั ญ ญา แบบรู ป และราย
ละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา
/4.5ผู้เสนอ...
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-34.5 ผู้ เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง องค์การ
บริห ารส่ว นตาบล โดยระบุ ที่หน้ าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 1/2560 ” ยื่นต่อ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30
น. ถึง 16.30 น. ณ. ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเติง (งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่นาเติง) และในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ. ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อ หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ (ที่ว่าการอาเภอปาย)
เมื่อพ้นกาหนดยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ.
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ (ที่ว่าการอาเภอปาย)
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้ อ 4แล้ว คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย
หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตาบลเท่านั้น
5.3 องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับ เอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตาบล
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือ ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสาคัญหรือมีผล
ทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรื อองค์การบริห ารส่ วนตาบลมีสิทธิให้ ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ย วข้องกับผู้ เสนอราคาได้ องค์การบริห ารส่ว นตาบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสั ญญาหากหลั กฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 องค์การบริหารส่วนตาบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคา
เสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอ
ราคา
/ในกรณี...
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-4ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุดเสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตาบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่
ทาให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้
องค์การบริหารส่วนตาบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
6. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การ
บริหารส่วนตาบลภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงิน
เท่ากับร้อยละห้า ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดัง ต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา
หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน
ข้อ 1.4
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง
6.6 หนังสือค้าประกันของ ธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกาหนด (การใช้
หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง)
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)
องค์การบริหารส่วนตาบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยจ่ายงวดเดียว ดังนี้
งวดเดียว เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง
แล้วเสร็จทุกประการ รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างเรียบร้อย
แล้ว ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างงานตามแบบและข้อกาหนดในสัญญาจ้างโดย ถูกต้องเรียบร้อยทุกประการ และ
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้ลงนามตรวจรับในเอกสารตรวจรับงานจ้าง โดยถูกต้องครบถ้วนแล้วเท่านั้น
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัด
จากวันที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินอุดหนุนทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบล
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้รับอนุมัติ เงินค่าก่อสร้าง
จากงบประมาณประจาปีแล้วเท่านั้น
/10.2 เมื่อ...

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2560
-510.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตก
ลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้ น ต้ อ งน าเข้า มาโดยทางเรื อ ในเส้ นทางที่มี เ รือ ไทยเดิ นอยู่ และสามารถให้ บ ริ การรั บขนได้ต ามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิช ย์นาวี
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตาบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอื่น ( ถ้ามี ) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสานักอัยการสูงสุด ( ถ้ามี )
11. มาตรฐานฝีมือผู้ควบคุมงาน
เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมี
และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ
ปวช., ปวส., และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่
ต่ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
11.1 สาขาก่อสร้าง หรือ สาขาโยธา
เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จานวนอย่างน้อย 1 คน
12. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ
ระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเติง
วันที่ 31 มกราคม 2560

