ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวน้อย
เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้าบ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 14 ปีงบประมาณ 2556 (กันเงิน)
-------------------------------------องค์ การบริ หารส่ ว นต าบลอ่ า วน้ อย มี ความประสงค์ จ ะสอบราคา โครงการก่ อสร้ า งขุ ดลอกสระเก็ บ น้ า
บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 14 โดยขุดลอกสระเก็บน้า จานวน 2 แห่ง แห่งที่ 1 ขุดลอกสระน้า ซึ่งมีขนาดกว้าง 25 , 40 เมตร ยาว
145 เมตร ลึกจากระดับดินเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขอบสระลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 8,030 ลูกบาศก์
เมตร แห่งที่ 2 ขุดลอกสระน้า ซึ่งมีขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 242 เมตร ลึกจากระดับดินเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขอบสระ
ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,517 ลูกบาศก์เมตร ตามรูปแบบรายการของ อบต. อ่าวน้อย กาหนด
ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 730,000.-บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทางานสอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ในขณะที่ยนื่ ซองสอบราคา
3. ไม่เป็นได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกันผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล
อ่าวน้อย ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการ
สอบราคาจ้างครั้งนี้
5. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 365,000.-บาท และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ
กาหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30
น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ยื่นซอง ณ
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวน้อย หมู่ที่ 7 ตาบลอ่าวน้อย อาเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ห้อง
ประชุมสภา ชั้น 2) และวันสุดท้ายในการรับยื่นซอง วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ให้ยื่น ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลการ
ซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ (ห้องท้องถิ่นอาเภอ) ชั้น 2 ที่ว่าการอาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
กาหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์
รวบรวมข้อมูลการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ (ห้องท้องถิ่นอาเภอ) ชั้น 2 ที่ว่าการอาเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ในราคาชุดละ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ ที่ทา
การองค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวน้อย หมู่ที่ 7 ตาบลอ่าวน้อย อาเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ห้องประชุมสภา
ชั้น 2) ระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.aownoi.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
032-554-056 ต่อ 14 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

(นายพันธุ์ศักดิ์ ใจใหญ่)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวน้อย

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 15/๒๕๕7
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้าบ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 14 ปีงบประมาณ 2556 (กันเงิน)
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวน้อย
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕๕7
--------------------------------------------------------ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวน้อย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ” มีความ
ประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้าบ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 14 โดยขุดลอกสระเก็บน้า
จานวน 2 แห่ง แห่งที่ 1 ขุดลอกสระน้า ซึ่งมีขนาดกว้าง 25 , 40 เมตร ยาว 145 เมตร ลึกจากระดับดินเดิมโดย
เฉลี่ย 2 เมตร ขอบสระลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,030 ลูกบาศก์เมตร แห่งที่ 2 ขุดลอกสระน้า
ซึ่งมีขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 242 เมตร ลึกจากระดับดินเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขอบสระลาดเอียง 1:2 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,517 ลูกบาศก์เมตร ตามรูปแบบรายการของ อบต. อ่าวน้อย กาหนด
ราคากลาง 730,000.-บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
ณ หมู่ที่ 14 ตาบลอ่าวน้อย อาเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบใบเสนอราคา
1.2 แบบสัญญาจ้าง
1.3 แบบหนังสือค้าประกัน (หลักประกันสัญญา)
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวี ยนชื่อ
ผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับ
องค์การบริหารส่วนตาบล
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบคุ คลหรือบุคคลธรรมดามีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน
ที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 365,000.-บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตาบลเชื่อถือ (ผลงานจะต้องอยู่ในสัญญาเดียวกัน)
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้
3.1 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
3.2 หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมปตตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.3 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา
ผู้เสนอราคาต้องรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าว
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุ
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือ
ชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
/4.2 ผู้เสนอราคา..........

-24.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ในการ
เสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อ
รายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้า ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ
ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า 45 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ ไม่เกิน 60 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตาบลให้เริ่มทางาน
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่
ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ 15/2557” โดยกาหนดยื่นซองสอบราคา
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30น. – 16.30น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
โดยระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ยื่นซอง ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวน้อย
หมู่ที่ 7 ตาบลอ่าวน้อย อาเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ห้องประชุมสภา ชั้น 2) และวันสุดท้ายในการรับยื่นซอง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ให้ยื่น ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ
(ห้องท้องถิ่นอาเภอ) ชั้น 2 ที่ว่าการอาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูล
การซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ (ห้องท้องถิ่นอาเภอ) ชั้น 2 ที่ว่าการอาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมของค่างาน
ทั้งหมดที่เสนอมา จะถือราคาต่าสุดเป็นเกณฑ์ตัดสิน
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่
รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เท่านั้น
5.3 องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณี ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ องค์การบริหารส่วนตาบล
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสาคัญ
หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญาคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ องค์การ
บริหารส่วนตาบล มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้
องค์การบริหารส่วนตาบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
/5.5 องค์การบริหาร..........

-35.5 องค์การบริหารส่วนตาบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่า
การตัดสินขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง องค์การบริหาร
ส่วนตาบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา
กระทาไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณีที่ ผู้เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่ าไม่ อาจดาเนิน งานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตาบลจะให้ผู้เสนอราคานัน้ ชีแ้ จงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้
ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วน
ตาบล มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
6. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ 1.3 กับองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกั นสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละห้า
ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตาบล ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทาสัญญาหรื อ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.3
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์
และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของธนาคารตามที่
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกาหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง)
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
องค์การบริหารส่วนตาบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้างเมื่อ ผู้รับ
จ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง จะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่
องค์การบริหารส่วนตาบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่องหากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทาภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะ
ทาการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทางานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่ จะแจ้งให้ผู้รับจ้างเป็นผู้
ทิ้งงานของทางราชการแล้วแต่กรณี
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑0.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก เงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 (เงินรายได้)
(รายจ่ายค้างจ่าย)
/การลงนามในสัญญา..........

-4การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ได้รับอนุมัติเงิน
ค่าก่อสร้างจาก เงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 (เงินรายได้) (รายจ่ายค้างจ่าย) แล้วเท่านัน้
ราคากลางของงาน โครงการก่ อสร้า งขุ ดลอกสระเก็ บน้าบ้ านทุ่งยาว หมู่ที่ 14 ปีง บประมาณ
2556 (กันเงิน) ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 730,000.-บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
10.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบล ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้อง
เข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงานคณะกรรมการ
ส่ง เสริม การพาณิ ช ยนาวี ภายใน 7 วัน นั บ ถัด จากวั น ที่ ผู้ รับ จ้ างสั่ ง หรือซื้ อของจากต่ า งประเทศเว้ น แต่ เป็ น ของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดัง กล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้น ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นในบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีทีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่ง องค์การบริหารส่วนตาบล ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
วันเวลาที่ทางราชการกาหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตาบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี)
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 องค์การบริหารส่วนตาบล สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัด หรือสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบล ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงรับจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ - ของแต่ละสาขาช่างแต่
จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
11.1 ช่างก่อสร้าง
12. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
13. ประกาศสอบราคาฉบับนี้ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง ในระหว่างระยะเวลาการ
ฝังกลบขยะมูลฝอย ผู้รบั จ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
องค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวน้อย
1 กรกฎาคม ๒๕๕7
(นายพันธุ์ศักดิ์ ใจใหญ่)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวน้อย

